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ما هدیکشخ  تراظتنا  574رب 

دیآ یم  575وا 

 … راظتنا 576ین 

ییآ یم  578یک 

زکرم 583هرابرد 
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رظن زا  بیاغ  رای 

باتک تاصخشم 

هدنروآدرگ  - ، 1338 دمحم ، یتجح  هسانشرس : 

 . ناشیرپ  " یتجح دمحم  هدنروآدرگ  رظن / زا  بیاغ  رای  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1380 نارکمج ،)  ) نامزلا بحاص  سدقم  دجسم  مق  رشن :  تاصخشم 

.ص  484 يرهاظ :  تاصخشم 

( مود پاچ   ) لایر 18000 لایر 964-6705-69-3 ؛ :  15000 کباش : 

.1385 مود : پاچ  تشاددای : 

.رعش 255ق -- -  مهدزاود ، ماما  جع ،  نسح  نبدمحم  عوضوم : 

.اه هعومجم  یسراف --  رعش  عوضوم : 

.اه هعومجم  یبهذم --  رعش  عوضوم : 

(. مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

PIR4072/م33ح 3 1380 هرگنک :  يدنب  هدر 

1/008351 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 

م 3312-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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راتفگشیپ

، صوصخلاب دهعتم  ِرعش  ماع و  تروص  هب  تایبدا  هک  ددرگ  یم  مولعم  يداقتعا  يرکف و  بتاکم  جیورت  تیبثت و  للع  رد  گنرد  زا 
تسا رعش  دنمشزرا  رایـسب  ییآ  راک  تیعقاو و  نیا  هب  هجوت  اب  .تسا  هدرک  افیا  خیرات  لوط  رد  هنیمز ، نیا  رد  ار  یّمهم  رایـسب  شقن 

اب فلتخم ، ياه  تیعقوم  رد  دـهعتم  ناملـسم و  نارعاش  هشیمه  زورما ، ات  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تثعب  نامز  زا  هک 
گرزب نازابرـس  نیا  .دنا  هدرک  ادا  یمالـسا  گنهرف  هب  ار  دوخ  ْنیِد  دنا و  هتخادرپ  يداقتعا  یگنهرف و  يرکف ، داهج  هب  رعـش  نابز 

قیمع و فراعم  دیاب  یـساسحا  یبدا و  ياه  يزرو  رنه  زا  يرادرب  هرهب  قیرط  زا  هک  دنا  هدرک  ساسحا  هاگ  ره  هشیدنا  رنه و  هصرع 
مامت اب  ترورـض و  طیارـش و  مامت  نتفرگ  رظن  رد  اب  گنرد  یب  دـنزاس  کیدزن  هعماـج  مدرم  هماـع  مهف  حطـس  هب  ار  یمالـسا  دـنلب 

ات دـنا  هتخاس  کیدزن  اه  ناسنا  كرد  دـید و  قفا  هب  ار  مالـسا  شخب  تایح  گنهرف  ياه  ییابیز  دـنا و  هتخادرپ  راـک  نیا  هب  دوجو 
تافارحنا هب  ندـش  راچد  زا  دـنزاس و  باریـس  یهلا  بان  گنهرف  شخب  حور  ماج  ياـه  هعرج  زا  ار  دوخ  هنـشت  ناـج  دـنناوتب  اـهنآ 

.دنبای تاجن  يرکف  يداقتعا و 

نیتسآ دنا و  هدید  قافن  كرش و  یهایس  یهابت و  و  هدروخ ، مسق  نانمـشد  هبناج  همه  مجاهت  رطخ  رد  ار  یمالـسا  هعماج  زین  یهاگ 
.دنا هدرک  جیسب  نمشد  اب  هزرابم  يارب  ار  مدرم  یسامح  راعشا  ندورس  قیرط  زا  هدز و  الاب  ار  تمه 
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هب ینید ، ناربهر  یناسنا  یهلا  ياه  یگژیو  رتشیب  هچ  ره  نداد  ناشن  رد  ار  ترورـض  ناـمز ، طیارـش  ندـش  ضوع  اـب  رگید  یناـمز 
ماجنا هب  مامت  یگتـسیاش  اب  ار ، راـک  نیا  يزادرپ  غورد  ییوگ و  قلمت  هنوگ  ره  زا  رود  هب  هجیتن  رد  دـنا ، هدـید  هعماـج  مدرم  داـحآ 

.دنشاب هدرک  کمک  هرسان  زا  هرِس  لطاب و  زا  قح  رت  شیب  هچ  ره  زیمت  هب  هار  نیا  زا  ات  دنا  هدناسر 

اب زاین  زار و  هب  رعـش ، نیریـش  نابز  اب  دوخ  يونعم  ینافرع و  تولخ  رد  یگدنز ، هّرمزور  يوهایه  زا  رود  هب  زین  زور  کی  هرخالاب  و 
دنوادـخ قح  هب  ياه  تجح  سّدـقم  تحاس  هب  ار  شیوخ  تدارا  صالخا و  تیاهن  دـنا و  هتخادرپ  یهلا  ءایلوا  اـب  لد  درد  دوبعم و 

.دنا هداد  ناشن  زوسناج  راعشا  ندورس  قیرط  زا  یهلا -  ضیف  ياه  هطساو  نیا  ناحبس - 

نارعاش نیـشنلد  ابیز و  راعـشا  زا  يا  هعومجم  رب  لمتـشم  ددرگ ، یم  نادـنمقالع  میدـقت  رظن » زا  بئاغ  رای   » ماـن هب  هک  رـضاح  رتفد 
تاقیقحت دحاو  تسا و  هدـش  شنیزگ  يروآ و  عمج  ناشیرپ »  » یتجح دّـمحم  ياقآ  مامتها  هب  هک  تسا  هتخابلد  ناقـشاع  دـهعتم و 

دیما نادب  .تسا  هتشاد  هدهع  رب  ار  نآ  میظنت  حیحصت و  تیودهم  گنهرف  رت  شیب  هچره  جیورت  فده  اب  نارکمج  سّدقم  دجـسم 
هلیسو نانآ  هنامیمص  ياه  تولخ  رد  دریگ و  رارق  ینییآ  راعشا  هب  دنمقالع  نارهاوخ  ناردارب و  همه  هدافتسا  دروم  هعومجم  نیا  هک 

.ددرگ عقاو  مالسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  نب  هجح  ترضح  اب  همزمز  زاین و  زار و  تهج  یبوخ 

تاقیقحت دحاو 

نارکمج سّدقم  دجسم 

زییاپ 1380 نابعش 1422 - 
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همدقم

دابم زور  مبش  وت  يور  نشلگ  یب 

دابم زورفا  لد  نم  زور  همه  وت  یب 

درد همه  ياود  يا  مناجب  وت  درد 

(1) دابم زوس  یب  هناخ  تست  هناخ  لد 

.تماقتسا روبص  ورس  يا  مناوخ ، یم  ار  وت 

.مومغم ناهاگماش  رد  بهتلم ، زور  مین  رد  نشور ، هاگپ  ره  رد  مناوخ  یم  ار  وت 

.یهد یم  مشزاون  شیوخ  هنامیرک  عامتسا  اب  يا و  هدرتسگ  مرس  رب  ار  تیباتفآ  هیاس  منک  یم  ساسحا 

.تسا هدییور  وت ، زبس  تماق  منامشچ  یناوغرا  هداج  رد 

کی هب  راب ، رازه  يزور  شاک  يا  دـنا ، هدـش  مخ  میظعت  هب  تربارب  رد  زین  تماـق  هدیـشک  نارادـیپس  هک : منیب  یم  مرگن و  یم  ار  وت 
ناج وت  دنخبل 
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.مدرپسیم

کی نادنمتسم  دیشروخ ، نارازه  دیاش  تسا و  دوعوم  هراتس  يوجتسج  رد  هک : منیب  یم  رحـس  ره  رد  ار ، نامـسآ  فاّفـش  نامـشچ 
.دناوت لامج  وترپ  زا  هقرج 

.تسا درمان  ناتسد  ژک  نخالف  هاگ  جامآ  نامناج  هشیش  وت  یب  هک  زاب آ  زاب آ ،

.دراد یم  نام  روجنر  زونه  بش  ياپ  ياج  هک  ییانشور ، قلطم  يا  زور ، مین  هاگپ و  ره  رد  تمناوخ  یم 

ناج زا  ار  دامجنا  يدرس و  دنکارپیم و  نیمز  هرتسگ  رب  ار  دوخ  ییالط  هعشا  دروآ و  یم  رب  راظتنا  قفا  زا  رس  دیشروخ  هک  دادماب  ره 
ارف ات  يرقلا  ّما  زا  ار  تمالک  كاوژپ  تسـشن و  میهاوخ  اشامت  هب  بورغ  یب  ار  وت  عولط  هک ، دـیآ  یم  ناـم  رواـب  دـیادز ، یم  نیمز 

.دینش میهاوخ  نشور  ياه  رواب  يوس 

.داد یهاوخ  مایتلا  ار  نیمز  هراّیس  ياهلوات  ییآ  زاب  رگا  نامسآ ، یبآ  تواخس  يا  زاب آ ،

یمخز و سدـق  رد  یناسارخ  دیـس  بانج  تیادـه  اب  ار  هایـس  ياـه  قریب  رود  نادـنچ  هن  يزور  دـیاش  هک  باـیرد  ار  یقرـش  ناراـی 
.دنروآ رد  زازتها  هب  هدش  هعطق  هعطق  نیطسلف 

یتشک يادـخان  هک  تسا  هتخود  لحاس  هب  ور  ار  دوخ  هتفرگ  دود  یبآ  نامـشچ  دـلان و  یم  هثاغتـسا  هب  قاـفن  شتآ  زا  بهتلم  اـیرد 
.دنادرگ زاب  وا  هب  ار  يدبا  شمارآ  تاجن 

دـنبیرفب و ار  ناگدز  بش  اهـسوناف  لوعجم  وس و  مک  ییانـشور  اب  ات  دـنا  هتفرگ  تسد  هب  ّریحت  سوناف  بش ، ياـفرژ  رد  ناساپـسان ،
.دنراپس یشومارف  هب  هاگآان  ياه  هدوت  ناهذا  رد  ار  دیشروخ 
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تایح هتـشر  داب  زاوآ  دهد  یم  تراشب  ار  نیمز  هرک  ندش  یقرـش  دزاون و  یم  ار  يرتسکاخ  قفا  شخبتایح ، هدـیپس  هک  یماگنه  اّما 
.دنز یم  نماد  نانآ  ییاوسر  هب  يدنلبرس  رادتقا و  اب  دیشروخ  و  دلسگ ، یم  مه  رد  ار  اهسوناف 

.ناج مارآ  يا  مناوخ  یم  ار  وت 

.درک میهاوخ  تهار  شرف  ار  ناملد  ياه  هعطق  ییآ  زاب  رگا  هک :

.نک يراج  نامراظتنا  نابایخ  هچوک و  هب  ار  تموصعم  هاگن  ياه  هیآ  زاب آ و 

ندرک ناج  عادو  ناسآ  وت  رجه  هب  ناوت 

(1) ندرک ناوت  یمن  ناسآ  وت  عادو  یلو 

هتفرگ هناش  هب  ار  تیالو  نیگنس  راب  هک  دیحوت  مچرپ  هدنزارف  يا  میأ  وت  هار  هب  مشچ  مینک و  یم  میـسرت  ار  قایتشا  ياه  هژاو  زورما 
ناوید یسرک  رب  ار  میرک  لیزنت  يراد و  ساپ  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  مارح  لالح و  ات  يا  هتسب  رمک  هب  ماقتنا  راقفلاوذ  و 

.یشاب نامجرت  ناهج  ناریذپ  تلادع 

رد ار  نام  تادابع  مینک و  هماقا  وت  زامن  هب  ار  دوخ  گنر  یب  زامن  ام  ات  نک  زامن  هماقا  فیرش  سدق  رد  زامن ، هدنراد  اپ  رب  يا  زاب آ ،
.میزاغایب ار  یگدنلاب  شیوخ  تیدوبع  رد  میناشن و  یلوبق  باق 

.ییایفصا مزب  دیشروخ  ایک و  زا  هدنام  یقاب  هک  مناوخ  یم  ار  وت 

.زیوایب یتسه  قاور  رب  تیاده  غارچ  زیتسب و  جاجوعا  اب  زاب آ ،

.امرف مرک  ار  ناسحا  ششخب و  يادزب و  یتیگ  هرتسگ  زا  ار  نایغط 

روپیـش باتفآ  هاپـس  رد  ناوخ و  رب  ار  هدـیپس  ناذا  ناگدز  باوخ  رهـش  رد  زاـس و  ور  خرـس  ناـیغاط  قورع  رد  ار  يردـیح  ریـشمش 
.زاونب يرادشه 
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.تسا هنییآ  گنس و  شتآ و  بآ و  هتخیمآ  وت  مان  هک  يا 

تبالـص اب  هتخآ ، راقفلاوذ  اب  يدیـشروخ  دـنلب  تماق  اب  اروشاـع  لاـی  نینوخ  حاـنجلاوذ  رب  راوس  تیـشخ ، تمحر و  راد  هیـالط  يا 
رد ار  باتفآ  زاس و  يراج  نایتملظ  نایم  رد  ار  گرم  زاـتب و  نکـش  ربیخ  ياـضترم  تریغ  اـب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر 

.نمچ حور  زا  رت  فیطل  يا  .امرف  میسقت  نادرم  روالد  هجنپ 

هاگن رد  تسا و  نایامن  ونیم  توارط  تشهب و  تقادص  تغورف  رپ  نامشچ  رد  تسادیپ و  نافوت  هلزلز و  جازتما  وت  مایق  رد  هک : زاب آ 
.زاس رو  هلعش  ار  يادخ  مشخ  هرارش  نمرخ  نمرخ  تزوس  نمشد 

.تخاس یهاوخ  اور  ناراکبان  تایح  رب  ار  گرم  هکنانچمه  يا ، هتخاس  افوکش  ناقاتشم  لد  رد  ار  ساره  قشع و  وت 

مومغم ياه  هنزور  زا  دراد  نام  شّرغ  هک  ییاوزنا  رد  اهنت ، بیرغ و  ناهاگماش  رد  .دـنک  یم  هناـهب  ار  وت  نتـسیرگ  يارب  ملد  اـماما !
.دزادنا نینط  نوگلین ، رهپس  ریز  رد  نام  دایرف  كاوژپ  ات  دنک  یم  روبع 

.یگنادرم يدرم و  يامن  مامت  هنییآ  يا  میا ، هتسشن  اوجن  هب  ار  وت 

.دنک یم  میرکت  ار  تیباتفآ  تماق  يادنلب  مناگدید ، راشبآ  زور  ره 

.میا هدوشگ  زاب  وت  يور  هب  ار  صالخا  قشع و  ياه  هرجنپ  مامت  هک  ایب 

.دنناشن یم  يرترب  يدنلب و  رس  داکچ  هب  ار  وت  مان  روهظ  نازاس  هنیمز  و  ناراوس ، يانشآ  هلهله  نابسا و  ههیش  زورما 

رد ار  تمالـس  ینایرع ، هب  داب  دنداد و  تراشب  ار  تندمآ  نالوارق ، شیپ  هک  منک ، یم  مالـس  يروبـص  بارحم  رد  هتخوس  يا  وت  هب 
.تخاس هدنکارپ  اه  قفا  هنارکیب 

ناهاوخدب يزییاپ  نازرل و  رکیپ  رب  ار  یسامح  هدیصق  نیرت  نینوخ  ایب و 
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.ناوخب

.دننک یم  همزمز  راظتنا  هداج  رد  ار  دوخ  قایتشا  دورس  مارآ  دنا و  هداتسیا  وت  رذگهر  هب  رگاشامت  مشچ  نارازه  هک  ایب 

.تست هار  هقردب  هدیدمتس  نامولظم  نابش  مین  ياهاعد  هک  ایب 

هاگتسد ندش  هدیچ  رب  رصع ، تحارص  زورما  .نک  ناشفا  لگ  دوخ  ياهماگ  اب  ار  نامرهش  دولآ  رابغ  ياه  هچوک  ایب و  نم ! بوبحم 
.دنک یم  نایب  ار  تیغاوط 

.دیوگ یم  شاب  داش  نازخ  یب  ناراهب  برق  هب  میسن  شزو  اب  ار  یمخز  نیمز  تبرغ  نامز ، تکرح 

.دننیشن تلادع  تّزع و  دنسم  رب  نیمز  ناثراو  هک  تسا  نیا  ریدقت 

یم رطاخ  شمارآ  ار  ناگداد  تسد  زا  بیکـش  ناج  یمیـسن  ره  شزو  اب  هدـناشن ، هدـیپس  ياـهلاب  رب  ار  تروهظ  رطع  ریدـقت  تسد 
.ددرگ

: هدومرف فیرش  فحصم  رد  يادخ  هک  میماعنا  نیا  قحتسم  ام  زورما 

(1) َنیثِراْولا » ُمُهَلَعَْجنَو  ًهَِّمئَا  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضرَْالا  ِیف  اوُفِعُْضتسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  نَأ  ُدیُرنَو  »

.میهد رارق  ناگدنامزاب  ناربهر و  ار  اهنآ  و  میراذگ ، ّتنم  دنا ، هدش  هدرمش  ناوتان  كاخ  هرک  رد  هک  نانآ  رب  مینک  یم  هدارا 

(2) َنُوِحلاَّصلا » َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَألا  َّنَأ  ِرکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقلَو  »

ثراو ما ، هتسیاش  ناگدنب  میتشون ، تاروت »  » زا دعب  روبز  رد 
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.دش دنهاوخ  نیمز  رسارس  تموکح 

هتخورفا دوخ  هار  ارف  يراگتـسر  تعاط و  غارچ  دنا و  هدناشن  یلوبق  باق  رد  ار  دوخ  هتـسیاش  لمع  هک  یناگدنروآ  نامیا  هب  يادخ 
: هک تسا  هدومرف  هدعو  ، دنا

يدّمحم بان  نییآ  ات  دومرف  زارفارس  ماعنا  مارکا و  نینچ  هب  ار  ناینیـشیپ  هک  نانچ  دشخب  تنطلـس  تّزع و  نیمز  تعـسو  رد  ار  نانآ 
.دیامرف ینازرا  نایوجادخ  هب  ار  ینمیا  نانمشد ، زا  ساره  میب و  زا  سپ  دنک و  اطع  ّطلست  نّکمت و  ملاع  نایدا  بتاکم و  همه  رب  ار 

« نیسحلا تاراثل  ای   » راتـسد هّقح ، تموکح  يزاس  هنیمز  یپ  رد  ناراداوه  ناهاوخ و  قح  تسا ، فرگـش  یلّوحت  دهاش  ناهج  زورما 
.دنا هدز  هرگ  دوخ  ینارون  یناشیپ  هب  ار 

، دننک یم  دایرف  ار  وت  اج  رب  اپ  تبالص  اب  هرخص  ابیکش و  هوک  ناسب  دنا ، هداتسیا  زبس ، ورس  نانوچ  هدیشک  یتماق  اب  هاپس  ناشوپ  زبس 
.داد دهاوخ  ماعنا  لاصو  تمعن  هب  ار  ناششالت  هدومرف و  تیاده  يراگتسر  رون و  هار  هب  ار  نانیا  يادخ  هک  قیقحت  هب 

(1) انَُلبُس » مُهَّنَّیِدْهََنل  انیف  اوُدَهاج  َنیذَّلاَو  »

«. مییامن یم  نانآ  رب  ار  دوخ  نیقی  هب  دنا ، هدیشوک  ام  هار  رد  هک  یناسک  «و 

! نم بوبحم 

ص:26
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.هدز مه  رب  ار  اهرازلگ  موئشم  بش  ياهداب  راظتنا  هداج  رد 

.ار تنارای  نوخ  ياه  همشچ  ناروف  نیبب  نک ، رذگ  ام  يراحص  ياه  نش  رب 

تملظ یکیرات و  ام ، ياه  نابایب  رد  رگید  همه  نیا  اـب  دـنناوخ  یم  ار  ناـمنازیزع  هیثرم  اـیرد ، تشد و  نامـسآ و  رد  نوزحم  میـسن 
.دنا هدرک  ناراب  هراتس  ار  نیمز  نامنادیهش  رکیپ  ياه  هراپ  اریز  درادن ، ینعم 

تسا و هدیزاغآ  ندیئور  زابناج  قشاع  رازه  رازه  دنمناوت ، ياه  تسد  غاد  ياه  لمر  لد  زا  دـنا ، هدـیرب  ار  ام  نارادـملع  تسد  رگا 
هب دوـعوم  رادـملع  هب  ار  نآ  اـت  تسا  زازتـها  رد  ّقـح  ههبج  نازارف  مچرپ  تسد  رد  ناـنچمه  مچرپ  تسا و  هدـییور  تیادـه  مـچرپ 

.دنراپس

.درادن هار  ناشوپ  زبس  هدارا  سوماق  رد  میب  سرت و 

.دنا هدودز  ناج  لالز  هنیآ  زا  ار  سرت  رابغ  تهارک و  نارواب ، يادخ 

(1) نینِمُؤم » ُمْتنُک  ْنِإ  نوَلعَألا  ُُمْتنَا  اُونَزَْحت َو  اونِهَت َو ال  «َو ال 

«. دیرترب امش  هک  دیوشم ، نیگمغ  دینکم و  یتسس  دینمؤم ، رگا  «و 

راظتنا زا  نام  كّرحت  اّما  كّرحت  تسا و  شزیخ  حالـس ، تسا و  نشوج  ام  نتـسیرگ  هک  میدنماضر  نتـسیرگ  يارب  ار  هودـنا  ازیزع 
.تسوت زوسناوت 

میزاس يراج  راظتنا  جیلخ  هب  يرارقیب  کشرس  نوحیج  نوحیج  میناشفا و  ایرد  هب  کشا  هرارش  نیگهودنا ، راظتنا  لحاس  رد  یک  ات 
.دنکانمغ هتفرگ و  وت  یب  زین  اه  سونایقا  هک 

ص:27
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.دندش ناهنپ  كاخ  لد  رد  مرش  قرع  اب  هک  میدید  میدش ، نامجرت  اه  هرخص  هب  ار  يروبص  ام 

.دندش هدرمژپ  وت  ییابیکش  ربص و  ياه  هژاولگ  هوک ، نانوچ  هداتسیا  يا 

.میا هدرک  وت  كرابم  مان  دنوسپ  ار  نداتسیا  ندنام و  نادواج  هژاو  هداتسیا ، راوتسا  لاس  رازه  يا 

هب تسد  ییالط  زور  نآ  ندیـسر  ارف  لیجعت  هب  ار  يادـخ  .میزاغآ  یم  هراـبود  یندـییور  وت  راـنک  رد  هک  يزبس  ياـه  هظحل  داـی  هب 
.مییاعد

یم تراشب  هتفرگ ، رابغ  هتخوس و  ياه  هرهچ  هب  ار  وت  دـهع  فاّفـش  ياه  هنیآ  زمر  قداص ، ياهایؤر  لـّیخت و  زاـن و  رد  قرغ  زورما 
.میهد

هدرب شتآ  رد  تسد  ناینیطـسلف  دراک و  یم  نافوت  دوخ ، رکیپ  ياهمخز  قمع  رد  قایتشا  اـب  نیّرز ، زور  نآ  يارب  ناـمرهق  نیطـسلف 
.دنزاسب هدیدبآ  دالوپ  دوخ  هنادرم  ياه  هجنپ  زا  ات  دنا 

نآ وت  نایهاپس  زبس  ياهتسد  ات  دنوش ، یم  هدنکارپ  نیمز  كاچ  كاچ  رکیپ  يور  رد  دنک و  یم  لگ  اهمخز  وت  ياپ  شیپ  رد  زورما 
.دنیوبب ار  نادیهش  دننیچب و  ار  یناوغرا  ياهلگ 

.دننک یم  دایرف  ار  وت  نارجه  درد و  غیتس  زا  لاصو  ناقاتشم  زورما 

.داد میهاوخ  تسد  زا  ار  ربص  نانع  ییایب ، رید  رگا  هک : زاب آ 

جرفلا کّیلول  لجع  مهللا 

رهم 1379  19 بجر 1421 /   13

« ناشیرپ  » یتّجح دّمحم 
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تایلزغ

سرج گناب 

تسا ندیمر  دوخ  زا  رس  يدوخیب  ار ز  لد 

تسا ندیرپ  نت  سفق  زا  ياوه  ار  ناج 

ناغف ما  هداد  رس  هک  تسین  گرم  میب  زا 

تسا ندیسر  لزنم  هب  قوش  سرج ز  گناب 

منک رب  هنیس  زا  لد  هک  دسر  یمن  متسد 

تسا ندیرد  نابیرگ  قوش ، جالع  يراب 

تشکرس يوسیگ  تسا ز  رت  هیس  مماش 

تسا ندیمد  تقو  هک  يآ  رب  نم  دیشروخ 

یگدنز رازلگ  هصالخ  يا  وت  يوس 

تسا ندیشک  رپ  يوزرآ  رد  هگن  غرم 

وت روضح  ضیف  گنر ز  بآ و  هتفرگب 

تسا ندید  راوازس  هک  نمچ  نیا  رد  لگ  ره 

منک یمن  دوخ  مغ  حرش  درد  لها  اب 

تسا ندینشان  نم  لد  هصق  ریدقت 

انشآ تشگ  سوه  ماج  هب  بل  هک  ار  نآ 

تسا ندیزگ  ترسح  بل  ازس  نیما »  » يزور

يربهر مظعم  ماقم 
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هدنخرف علاط 

دنوش هدنمرش  وت  ناهاش ز  هک  تسنآ  ياج 

دنوش هدنب  ارت  دنراذگب و  ار  تنطلس 

ددرگ رّسیم  هدجس  تمدق  كاخ  هب  رگ 

دنوش هدنکفا  رس  هلمج  ناهج  نازارف  رس 

ترذگ دتفا  رگا  نادیهش  كاخ  رس  رب 

دنوش هدنز  تمدق  زا  همه  هدرم ، هتشک و 

ییوت دیشروخ  بکوک و  نوچ  همه  نابوخ  عمج 

دنوش هدنکارپ  هلمج  نیا  هک  يآ ، نورب  وت 

قوش تیاغ  زا  هک : تسین  نیزا  هب  یقوذ  چیه 

دنوش هدنخ  رد  وت  ياهبل  دیرگ و  نم  مشچ 

يزور ییامنب  خّرف  تعلط  نآ  وت  رگ 

دنوش هدنخرف  علاط  اب  همه  نازور  هریت 

قشع هیاپ  فرش  یلاله »  » تسنیا رگا 

دنوش هدنیاپ  تلود  نیا  بلاط  سک  همه 

ییاتَغُج یلاله 
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منامب وت  یب  هنوگچ 

منامب وت  یب  هنوگچ  يراهب ، رابت  زا  وت 

منامب وت  یب  هنوگچ  يراد ، هفطاع  میمش 

يروضح باتفآ  وت  يرون ، هلالس  زا  وت 

منامب وت  یب  هنوگچ  يراوس ، حبص  شخر  هب 

تسا تخس  هچ  وت  یب  هن  رگو  یبان ، هداب  هک  یی  وت 

منامب وت  یب  هنوگچ  يرامخ ، رمع  مامت 

تسا رهش  هرهش  زونه  يراهب ، ربا  رابب 

منامب وت  یب  هنوگچ  يراد ، وت  هک  یتمارک 

ار لد  وت  قارف  رد  هک  اهلد ، هناخ  هب  ایب 

منامب وت  یب  هنوگچ  يرارق ، تسا  هدنامن 

وجرنه دیمح 
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رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


رارسا مرحم 

تساجک رارسا  مرحم  ناج  سنوم  نآ  برای 

تساجک رامیب  تقاط  یب  لد  بیبط  ناو 

برای شقارف  راتفرگ  دنناهج  کی 

تساجک راتفرگ  عمج  نیا  هدنناهر  نآ 

قافن كرش و  هینبا  دنک  هناریو  هکنآ 

تساجک رارشا  تکوش  دنکش  مه  رد  هکنآ  و 

وک تّزع  دهد  هکنآ  ازج ، هب  ار  ناتسود 

تساجک راوخ ، دنک  هکنآ  ازس ، هب  ار  نانمشد 

ردص تّجح و  لصّتم و  رظتنم و  یجنم و 

تساجک راتخم  بحاص و  مقتنم و  يدهم و 

هایس همان  هتخوسلد  نم  مناد  شاک 

تساجک رارحا ، رورس  يا  هگیاج  ار  وت  هک 

تاهیه منیبب  وت  يور  هک  تشک ، مترسح 

تساجک راسخر  لگ  نآ  اجک ، هدولآ  مشچ 

مشچ نماد  ینک  هزیکاپ  وت  کشا ، يا  رگم 

تساجک رادید  هر  ار  هنگ  قرغ  نیا  هنرو 

رادلد لدیا ، درب  تشیوخ  ز  جّالح ، وچ  رگ 

تساجک راد ، رس  ییاجک و  هک  ینادن  دوخ 
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تسنم تسد  رد  هک  تسیفالک ، هتسکشب  لد 

تساجک رادیرخ ، دنقلخ  همه  وک  یفسوی 

ملظ تملظ  ناهج  تفرگب  دش و  دحیب  هنتف 

تساجک راونا ، رهظم  يا  وت  لدع  وترپ 

يرگ هولج  دنکن  نادیهش  رهش  رد  وت  زج 

تساجک راّید ، وت ، قشع  دوب  هک  يراید  رد 

تفگ شوخ  ظفاح »  » هک يوج ، ناشن  رای  زا  نمچ » »

تساجک رای ، دوشن ، ایهم  رای  یب  شیع 

« نمچ  » يرسای اضر  دّمحم 
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نارجه غاد 

متشاد ناج  رد  وت  مخز  یکشاک 

متشاد نابایب  هوک و  رد  ياپ 

ار وت  قشع  تعسو  میوبب  ات 

متشاد نافوط  لسن  زا  یبکرم 

هآ تسین  ناسآ  وت  يور  ندید 

متشاد نارجه  غاد  نم  یکشاک 

نم شاک  يا  درس  زییاپ  زا  هآ 

متشاد ناراهب  رد  یغاب  وت  زا 

رسب رس  تیاپ  هب  مناشفیب  ات 

متشاد ناوارف  ناج  یکشاک 

خرس ياهقیاقش  لثم  نآ  زا  دعب 

متشاد ناراب  غاب  رد  یتولخ 

ار وت  نارجه  تسین  سب  لزغ  کی 

متشاد ناوید  رعش و  اهدص  شاک 

یتاره ناملس 
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دالیم رطع 

داد یم  قیاقش  يوب  اه  هرجنپ  نیا  بشید 

داد یم  قیاقح  يوب  ادخ ! دنخبل  يوب 

دمآ یم  ادخ  شوغآ  هک ز  يراوس  و 

داد یم  قشاع  لگ  کی  ندمآ  زا  ربخ 

دیچیپ یم  دوخ  هب  درد  زا  هدز  نافوط  رهش 

داد یم  قفاوم  داب  یحض ، دالیم  رطع 

دنامن باوخ  اه ، هیناث  رذگرد  سکچیه 

داد یم  قه  قه  من  من  قفا ، نامشچ  ربا 

دیراب یم  رحس  رون  اه ، هنیآ  زا  بشید 

داد یم  قد  تبهوم  ام  هب  ضغب ، مه  زاب 

دییور منبش  تولخ  رد  هک  حبص  سفن 

داد یم  قیاق  فک  رب  دوخ  لد  اّما  لحاس 

یناماس یبوقعی  دیمح 
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رثوک یحو 

لیئاربج بوخ  رطع  دچیپ ، یم  هچوک  هچوک 

لیباه ایب  يا  همشچ  دناوخ ، یم  هنارت  بش 

تسین یتسد  تسا و …  مدنگ  تساّوح  زا  رپ  اه  هداج 

لیا نیا  تباجن  زا  دش ، مّلکت  يا  هسوب 

میرم لد : نیمسای  ییآ ، یم  باتش  اب 

لیترت ّمنرت  اب  نک ، توالت  لزغ  کی 

بآ شتآ …  زا  دسر  یم  همیسارس ، هیسآ 

لیحار هشعر  قمع  زییاپ ، اهلاس  حرش 

دزوس یم  هناقشاع  سونقق ، نیرخآ  لاب 

لین رب  اصع  دنز  یم  یسوم ، یسک  دوش  یم 

رجاه فت ، عامس  رد  دخرچ ، یم  راب  تفه 

لیعامسا قلح  رذن  غیت ، یتح  شطع و  نیا 

اهاط ناوخب  يا  هیآ  زبس ، روایب  يا  هماج 

لیجعت نونک ، دسر  یم  تساروح ، زا  وت  هورذ 

دودنا برس  بارس  يا  دوعوم ، یب  نیمز  نیا 

لیجنا یب  حیسم و  یب  دوواد ، یب  روبز و  یب 
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تسا بان  يرثوک  یحو  نک ، لیامت  یکدنا 

لیفارسا روص  خفن  دیاب  رگید  يزور 

دیشروخ کی  هراتس  کی  قشع ، کی  ربمایپ  کی 

لیزنت یمک  اهربا  دنخبل ، یمک  نامسآ 

یناماس یبوقعی  دیمح 
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لد هناهب 

تفرگ هنارکیب  یغارس ز  رعش  هرابود 

تفرگ هناهب  ار  وت  اهلزغ  نامسآ  و 

دنلب ياه  هیرگ  فورعم  هدیصق  ایب 

تفرگ هناشن  ار  وت  فصو  همه  اهمشچ  هک 

میناوخ یم  وت  زا  هک  يرارق  هشیمه  نم و 

تفرگ هناقشاع  سکع  لد ، وت  رصع  رانک 

لزغ هدنام  راظتنا  زا  رپ  هک  نک  لوبق 

تفرگ هنایزات  يوب  بش  هناش  هک  ایب 

نک ادیپ  هلیقع  رازم  عیقب و  ایب 

تفرگ هنامز  نیبب  ار  امه  ربق  غارس 

شخب یتسه  نامرآ  يا  دش  هعمج  هرابود 

تفرگ هناهب  ار  وت  مرعش  رخآ  تیب  و 

یبوقعی ارهز 
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راظتنا رد 

تسیرگ راز  وت  مغ  رد  ملد  زاب  هک  ایب 

تسیرگ راظتنا  درد  زا  متقاط  مشچ  و 

اهنت ام ، مشچ  هن  لگ  يا  وت  راظتنا  رد 

تسیرگ رازه  دص  مشچ  نمچ  رازه  رد  هک 

اون هب  ین  تفگ  وت  رجه  تیاکح  رگم 

تسیرگ رات  ماش  لوط  زا  مه  ربا  مشچ  هک 

دلان یم  دور  وت  قارف  درد  نانچ ز 

تسیرگ راشبآ  دیشارخ و  هرهچ  هوک  هک 

؟ زوس تقاط  ياه  هیرگ  نیا  منک  ارچ  ناهن 

تسیرگ راکشآ  وت  نانک  هبدن  ناج  هک 

قلخ یهاوخ  داد  دادیب و  رکشل  روج  ز 

تسیرگ رامش  یب  هشوگ  رهب  هک  نیبب  ایب 

شیک رفاک  ناروابان  هنعط  ریت  ز 

تسیرگ راقفلاوذ  مشچ  نوخ  همشچ  رازه 

تسام يربا  مشچ  ّدح  رد  وت  يور  هن  رگا 

تسیرگ راهبون  حور  يا  وت  يوب  هب  نمچ » »

( نمچ  ) يرسای اضر  دّمحم 
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راظتنا

میا هتخوس  لد  هتسخ و  رگج  تسیرمع  هک  ام 

میا هتخود  رد  هب  هدید  رد  وت ز  ییآ  رد  ات 

لد هب  تسا  يرید  وت  يرود  مغ  هآ و  کشا و  ز 

میا هتخوس  مه  هتخاس  مه  هدز  شتآ  بآ و 

قفا گنر  قفش  هتشگ  تخر  هام  زا  هک  يا 

میا هتخورفا  رب  وت  رهم  وترپ  رد  هرهچ 

لد هناریو  هب  دابآ  ملاع  يداش 

میا هتخودنا  مغ  جنگ  تمدق  راظتنا  ز 

ام هک  قشع  یگدازآ و  زا  معنم  ینک  هچ 

میا هتخومآ  رنه  نیا  قح  بتکم  رد  همه 

تسا مرگ  تمالم  رازاب  لد  ادوس  هب  رگ 

میا هتخورفن  وت  يوم  کی  رس  ملاع  ود  هب 

نارای روای »  » هصغ رپ  هصق  زا  يرید 

میا هتخورفا  لد  هب  یتسه  ترسح  شتآ 

ینادمه روای  بلط  کین  دمحا 
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نارظتنم

تسشن هاگن  رس  رب  لد  وت  راظتنا  رد 

تسشن هآ  دنپس  رب  ناج  یتفهن و  خر  هک 

ندیچ لگ  هب  موش  رد  ات  وت  دای  غاب  هب 

تسشن هاگن  يرمق  رظن ، راسخاش  هب 

تخب هچیرد  زا  هدیباتن  هدیپس  نوچ  وت 

تسشن هاگپ  هنییآ  رحس  نماد  هب 

زاورپ رد  وت  يدیشروخ  هناتسآ  زا 

تسشن هام  نایشآ  رد  هک  رون  يامه 

تشُک وت  راظتنا  درد  ارم  هک  رد آ ، رد آ ،

تسشن هانگ  یب  هتشک  نیا  هک  راظتنا ، هب 

غاد نبلگ  دشک ز  رس  رگم  غیت  بآ  هب 

تسشن هاوخرذع  هچنغ  نوچ  وت  قشع  لیتق 

بابح وچمه  میدش  نافوط  همعط  جوم  هب 

تسشن هالک  رد  داب  نامتوخن  مرج  هب 

نادیواج غورف  يا  نارظتنم  ماک  هب 

تسشن هاگحبص  ماج  رد  وت  مان  عولط 

زار تولخ  هب  ناهج  تلامج  يوزرآ  هب 

تسشن هاگن  نزور  رب  هناخ و  دیزگ 

یناشاک قفشم 
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رظن زا  بیاغ 

تسا ربلد  وت  دای  هب  زونه  لد  هک  زاب آ 

تسا رد  رب  مشچ  مرظن  هچیرد  زا  ناج 

راظتنا راوید  هیاس  هک  زاب آ 

تسا رشحم  دیشروخ  شبات  رت ز  هدنزوس 

رجه درد  ممشچ ز  مدرم  زاب  هک  زاب آ 

تسا روانش  یتشک  وچ  کشا  زیخ  جوم  رد 

رظن زا  بیاغ  يا  وت  قارف  زا  هک  زاب آ 

تسا رهوگ  يایرد  وچ  هدید  نوخ  نماد ز 

دیما قرشم  زا  لد  شخب  رهم  حبص  يا 

تسا رت  هیس  بش  زا  معلاط  هک  خر  يامنب 

کشا هک  نانچ  لد  رب  وت  يور  رهم  شقن  دز 

تسا رظنم  هام  يا  تا  هرهچ  راد  هنییآ 

« تقفشم  » نارای ربارب  زا  هتفر  يا 

تسا ربارب  رد  مرگن  یم  هچ  ره  هب  تیور 

یناشاک قفشم 
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تبیغ هدرپارس  زا 

زونه دننارگن  مدرم  هک  ياشگب ، هدرپ 

زونه دننارظن  بحاص  وت  هار  رد  مشچ 

تشد هب  دنغاد ، هنیس  زا  شک  هلعش  اه  هلال 

زونه دننارگج  شتآ  مدمه  تمغ  رد 

تسرف زاب  يربخ  تبیغ  هدرپارس  زا 

زونه دنناربخ  یب  ناگتفای ، ربخ  هک 

ناگتخوس خر  هب  یبآ  نزب  ار ، یتشآ 

زونه دننارهگ  دب  ناهج  زوس  فدص  هک 

« يور نآ  دنیبن  هناگیب  هک  رادرب  هدرپ  »

زونه دننارصب  یب  نیا  هنیآ  زا  لفاغ 

دنأوت ناریح  هیداب  رفس  رد  ناورهر 

زونه دننآ  رب  دنتسب ، هک  دهع  نآ  وت  اب 

يآ رب  دیشروخ  وچ  هریت  بش  يوس  ارف  زا 

زونه دننارس  هدیروش  وت  يادوس  هب  هک 

رهم اب  تیور ، تعلط  بلط  رد  اه  هّرذ 

زونه دننارفسون  نوچ  هتخات  نانعمه 
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حبص تیار  اب  هک  دنناگتخومآ ، رحس 

زونه دننارحس  یب  بش  زورفا  لعشم 

یمد هدید  کمدرم  يا  دش  تسد  زا  تقاط 

زونه دننارگن  مدرم  هک  ياشگب ، هدرپ 

یناشاک قفشم 
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نارجه رهز 

امش ناگوچ  يوگ  ملاع  نادرم  رس  يا 

امش نامرف  مکح  رد  ناشکندرگ ، ندرگ 

ما هتسناد  یلو  مناد  یمن  ار  تهاج  ردق 

امش نابرد  ياپ  ياج  تسا  ناهاش  جات 

دنک یم  تواخس  ّيوعد  هک  سک  ره  ناهج  رد 

امش ناسحا  ناوخ  زا  هدمآ  يراوخ  هزیر 

يوب گنر و  زا  درک  هولج  مدید  هک  اج  ره  یلگ  ون 

امش ناتسلگ  زا  دوب  اهب  یب  یهایگ  وا 

قارف ماش  نوچ  کیرات  دوب  ام  زور  هچ  رگ 

امش ناشخر  يور  زا  دوش  یم  نشور  ماش 

ناشک نماد  ام  رذگب ز  ناور  ورس  يا  رخآ 

امش ناماد  فطع  رب  دسر  ام  تسد  هک  وب 

ریت وچمه  ناگژم  دیدرک و  نامک  وربا  امش  ات 

امش ناکیپ  شیپ  ار ، لد  میدرک  فده  ام 

دیشچ یلقن  تبرش و  يزور  قشع  ردنا  سک  ره 

امش نارجه  رهز  زا  ریغ  تسین  یی  يزور 

درک تفگ و  رّفظم »  » تفلز مخ  چیپ و  هّصق 

امش ناشیرپ  ْنیفلز  وچ  یعمج  رطاخ 

يزاریش رّفظم 
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دوعوم يارب 

وت نودب  هاگپ ، ره  ما  هدورس 

وت نودب  هاگن ، نیا  تسا  هتفخ  هک 

راو بیرغ  میدش ، مگ  هم  نورد 

وت نودب  هار ، هچ  ره  لد و  نم و 

نم نابش  توکس ، رد  ناوخب  لزغ 

وت نودب  هام ، زاوآ  هتسکش 

! نم روک  مشچ  روش  رپ  غارچ 

وت نودب  هایس ، دش  مد  هدیپس 

درس كاخ  وت  اب  تسا  يرکب  تشهب 

وت نودب  هانگ ، قرغ  هنامز 

هداز يدهم  اضر  دّمحم 
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ییافوکش لصف 

يراد هک  يراهب  حبص  تسام ، ییافوکش  لصف 

يراد هک  يراد  هنییآ  تسا  باتفآ  نیرت  یقرش 

ياج رب  هدنام  نامسآ  رد  منیرت ، ینامسآ  يا 

يراد هک  يراذگ  تشگ و  زا  ياپ  ياج  ناشکهک  دص 

باتهم بوبحم  ياهلگ  دنسینا ، تنامسآ  اب 

يراد هک  يراس  هیاس  رد  دیاشگ  یم  رپ  دیشروخ 

درادن ندیکچ  قوذ  مه ، اهربا  نیا  نک  رواب 

يراد هک  يراقفلاوذ  زا  دزیخن  یشخرذآ  ات 

تسا هدنام  وت  راظتنا  مشچ  نابایب ، درس  ماش  رد 

يراد هک  يرابت  نونجم  درز  نامشچ  سوناف 

ناراب زاوآ  هارمه  ناتسمز ، بورغ  زا  دعب 

يراد هک  يراهب  حبص  زبس ، یقرشم  زا  دیآ  یم 

يرفعج ریم  ربکا  یلع  دیس 
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ییابیز هرجنپ  کی 

ییایؤر بش  کی  رد  وش ، مهاگن  نامهم 

ییابیز هرجنپ  کی  نم ، يور  هب  ياشگب 

رد رب  ما  هتخیوآ  ار ، مهاگن  سوناف 

« ییآ یم  وت  : » دنتفگ اریز ، مرظتنم  نم 

ایرد زا  رت  باوخ  یب  مجوم ، زا  رت  بات  یب 

ییادلی بش  کی  اب  تدای  ما و  هدنام  نم 

بش رد  دنکن  مگ  هر  تنامشچ ، رباع  ات 

ییاشامت هام  يا  رون ، نابات  هب  هچوک  رب 

درب ار  لد  دمآ و  جوم  تنامشچ ، هنهپ  زا 

ییایرد ییایرد  کنیا …  ما  هدش  يرآ 

قشع رد  يدش  هارمه  یلیل ، اب  یتفر و  وت 

ییارحص لد  کی  اب  نونجم ، ما و  هدنام  نم 

متاقالم هب  بشما  وا ، دیایب  هک  مریگ 

ییادیش همه  نیا  اب  درک ، یهاوخ  هچ  وت  لد  يا 

دّحوم داژن  ازریم  يداه 
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زبس زا  رت  شخب  افص 

زبس زا  رتزیوالد  زبس  زا  رتزبس  يا 

زبس زا  رت  بان  ياو  حبص  زا  رت  كاپ  يا 

رون زا  همه  تهاگن  قشع  زا  رت  بوخ  يا 

زبس زا  رت  شخب  افص  رون  زا  رترون  يا 

رّطعم سای  هدش  وت  روضح  رطع  زا 

زبس رس  همه  یتسه  وت  ياهمدق  فطل  اب 

ّتبحم فافش  منبش  زا  رتکاپ  يا 

زبس رس  وت  ناتسد  ود  شیور ز  هنیزبس 

قشع همه  ندوب  ینعم  نیرت  بان  يا 

زبس رس  هرطاخ  ره  هب  هظحل  ره  هب  وت  دای 

هداز یفجن  ریم  همطاف 

ص:55

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


قارف

ییاجک تسادیپ ، وت  يوم  هلسلس  رس 

ییاجک تسادلی ، بش  هام  وت  راسخر 

تورس تماق  دق و  ِناریسا  نیب  رد 

ییاجک تساغوغ ، وت  ياشامت  رهب  زا 

تیور لگ  قارف  هدرک  متفص  نونجم 

ییاجک تسا ، دیش  هدز  متام  لد  وت  یب 

رهد نیا  هنتف  متس و  الب و  جوا  رد 

ییاجک تسارهز ، فسوی  ام  بل  رکذ 

تسا بارس  هلمج  انف  کلم  نیا  ییابیز 

ییاجک تسابیز ، وت  يوربا  مخ  اهنت 

تهام خر  لامج و  نارجه  تخوس ز  لد 

ییاجک تسالوم ، هدکیم  رد  همه  رکذ 

نم رهگ  ینیشن ، هدرپ  سپ  هب  یک  ات 

ییاجک تساهنت ، وت  نامشچ  قشاع  نیا 

نک مرک  یهاگن ز  هتسخلد  رظان »  » رب

ییاجک تسایند ، همه  نوچ  ترظتنم  وا 

« رظان  » يریم داوج  دیس 
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تیاده بکوک 

ییآ رب  يا  هشوگ  زا  دیشروخ  ناسب  یتقو 

ییایب وت  هک  یتقو  یناهج  دوش  نشور 

تیاده بکوک  يا  تراظتنا  رد  مدنام 

ییادخ تیآ  يا  ار  دوخ  لامج  امنب 

یتسم قشع و  روش و  يا  یتسه  باتفآ  يا 

یهلا زجعم  ناز  یمالک  ناوخب  زاب آ 

تیاده مئاق  يا  تهار ! هب  اه  هدید  يا 

ییادج مغ  حرش  تیاکح  منک  یک  ات 

دشابن مندییور  منیبن  ار  وت  نم  رگ 

ییاهر رهظم  يا  ار  دوخ  لامج  امنب 

درآ هدجس  دیشروخ  تهام  وچ  خر  شیپ 

ییادخ وترپ  يا  یهلا ! تیآ  يا 

اراگن ام ، هظحل  ره  میرون  ناگنشت  بل 

ییاهر مئاق  يا  ار ، شطع  ام  ناهرب ز 

تشرس کین  لیعامسا 
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ناراظتنا مشچ  هبعک 

دور ياوآ  زا  دش  رپ  تلادع  کشخ  هکرب ي 

دورف دمآ  ناشک  نماد  ناشن  یب  ناشکهک 

کشا دیزرل  شرواب  زا  نیمز  رب  دمآ  هشعر 

دودز ار  تملظ  گنر  ناراظتنا  مشچ  هبعک 

تسکش بش  رابتعا  رجف  علطم  هوکش  زا 

دورس رعش و  هشیدنا  وا  فصو  زا  لجخ  دش 

راهب كاپ  بل  رب  نامیا  رطع  يراج  تشگ 

دوتس ار  دمحا  زبس  دیما  ملاع  یجنم 

شتبیغ زا  ناغف  دش  ناراد  هدنز  بش  هلان 

دوع درک  نایصع  هناخ ، مخ  یقاس  توکس  زا 

یلد کین  ارتیم 
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راظتنا جنر 

نک توعد  راهب  زبس  هناخ  هب  ارم 

نک توعد  رای ، ياه  سفن  رطع  هب  ارم ،

اه ایؤر  غاب  نیرسن  لگ  دبس  کی  هب 

نک توعد  راهب ، خرس  لگ  لغب  کی  هب 

یگنر یب  ياه  هظحل  همه  هب  مقشاع ، نم 

نک توعد  راس ، همشچ  یگداس  هب  ارم ،

شیوخ هنیس  كاپ  هاگ  رحس  هب  ناوخب ، ارم 

نک توعد  رابغ  یب  هنیآ  هب  ارم ،

قشع يراج  فرح  رارکت  هظحل  هب  ارم ،

نک توعد  رابیوج  همزمز  هب  ارم ،

ایب هناقشاع ، ياهندز  هسرپ  دای  هب 

نک توعد  ، راس هچوک  نآ  تولخ  هب  ارم 

هد یلوک ، داب  هب  ار ، تندمآ  مایپ 

نک توعد  راظتنا ، شوخ  جنر  هب  ارم ،

ییاهنت درس  زییاپ  تفرگ ز  ملد 

نک توعد  راهب ، زبس  هرفس  هب  ارم ،

يدازآ زبس  تشد  هرتسگ  هب  ارم ،

نک توعد  راصح  زا  رود  تیاهن  نآ  هب 

يرون هَّللا  دی 

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:59

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ هار  رگنشور 

ینک یم  ناراب  رون  ار  ناهج  وت 

ینک یم  نارای  رهش  يوس  هب  ور 

تایح زا  ییادز  یم  ار  ینمشد 

ینک یم  نامهم  رهش  رد  ار  قشع 

ار دیّما  هناخ  ییاشگ  یم 

ینک یم  ناشفا  رون  ار  نآ  ماب 

تشد رود  ياه  هصرع  ات  يور  یم 

ینک یم  ناصقر  داش و  ار  اه  هلال 

قشع بان  ياه  هرطق  دورف  اب 

ینک یم  ناتسلگ  ار  ناراز  هشیب 

روضح كرد  زا  يرون  یناشف  یم 

ینک یم  ناغارچ  ار  ام  تملظ 

زیزع يا  مینآ ، زا  مورحم  ار  هچ  نآ 

ینک یم  ناسحا  فطل ، صولخ و  اب 

ادخ هار  رگنشور  يا  يدهم 

ینک یم  ناج  ار  مسج  ییایب  نوچ 

یباّون شوروه 
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يدیشروخ ضبن 

تساّنمت حیرض  تیاهتسد 

تسام اب  وت  حور  هک  ادرف  يآ 

زبس دپت  یم  تیدیشروخ  ضبن 

تسادیپ هچوک  رد  وت  ياپ  ياج 

تهاگن تمس  هب  مزیرگ  یم 

تساجنآ قشع  رخآ  لّوا و 

اّما وت ، ینیرت  اهنت  هچ  رگ 

تساهنت تساهنت ، تخس  مه  قشع 

سگرن خرس  لگ  يا  یتسیک 

تسابیز هنوگ  نیا  وت  روضح  هک 

لهاجت گنم  نادرم  يآ 

تساج نیمه  رد  وا  تسین ! اجک  رد 

ناهنپ خرس  لگ  يوب  ریز 

تسادرف ناتخرد  رتچ  ریز 

یبیرغ ياه  هچوک  نکاس 

تساپ رد  هویگ  هداس  رباع 

دوب یقشاع  لد  نم  اب  شاک 

تسادرف وت  روهظ  میوگب  ات 

یمظان مساق  دیس 
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 … وت یب 

چیه درادن  انشآ  ناج  وت  یب 

چیه درادن  اود  ناماهد  رد 

وت زج  نیمز  تنحم  یتشک 

چیه درادن  ادخان  ادخ  هب 

اهلگ يدرز  هب  اج  نیا  وت  یب 

چیه درادن  انتعا  سکچیه 

ساسحا یمخز  ناتسد  وت  یب 

چیه درادن  اعد  سامتلا 

یقرش تباجن  يا  درگ  زاب 

« چیه درادن  افص  اجنیا  وت  یب  »

ینیّدلا بطق  يردان  ساّبع 
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وت راظتنا  رد 

درک لگ  نم  مشچ  هب  ناگژم  وت ، راظتنا  رد 

درک لگ  نهد  رد  وت  مان  ندرب  نابز ز 

تسا هلال  نمچ  کی  رشح  رد  وت  قشع  دیهش 

درک لگ  نفک  دحل  ردنا  شنتفخ  تقو  هک 

تسا یگنریب  غاد  تشد ، نیرد  هلال  لامک 

درک لگ  نم  نوخ  بآ  نوچ  وت  غیت  شیپ  هب 

تشذگ غاب  باوخ  هب  دیاش  وت  مخز  لایخ 

درک لگ  نمچ  رد  وت  غاد  هب  غارچ  دص  هک 

لفاغ وشم  نالد  نینوخ  تبحص  ضیف  ز 

درک لگ  نمی  رد  هک  یقیقع  دید  سیوا 

فسوی دنک  ایح  اخیلز  مشچ  هنوگچ 

درک لگ  نهریپ  يوب  زا  نم  ریپ  مشچ  هک 

كاکش ریم  یلع  فسوی 
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یناعنک فسوی 

یناعنک فسوی  يا  مرادید ، بلاط  نم 

یناشیرپ حرش  نیا  لدیب ، نم  ونشب ز 

رگنب ناهج  ناج  يا  وت ، يادف  هب  مناج 

ینابایب نونجم  منوچ ؟ نم  وت  رجه  زک 

منامشچ مدرم  رب  راذگب ، یمدق  بش  کی 

یناراب هدید  نیا  دراب ، یم  وت  دای  اب 

مزاس یم  مزوس و  یم  ترادید ، شتآ  رد 

ینالوط تبیغ  نیز  دش ، فک  زا  همه  اه  لد 

تیوک رس  درگبش  تیور ، هدشلد  نم 

ینافوط هدش  وت  یب  هم ، يا  ملد  يایرد 

وت زبس  تماق  نآ  منیب ، رگا  هظحل  کی 

یناماس رس و  یب  زا  هوکش ، منکن  رگید 

مناریح هتشگرس و  مناشیرپ ، وت  یب  نم 

یناتسب سگرن  يا  وت ، دای  هچوک  رد 

یهوک زوریف  ابص 

ص:64

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


راشرس هظحل 

تسا يراج  اه  هنیآ  نهذ  هب  تیاشامت ، زبس  لایخ 

تسا يراگنز  وت  مشچ  نودب  راگنا ، اه  هنیآ  مشچ  و 

ینالوط هچ  تسیا  هدیصق  تیوسیگ ، بش  نم و  بش 

تسا يرارکت  مهبم و  هشیمه  یناشیرپ ، یتیاکح ز 

تسا زیئاپ  مهبم  روضح  مناتسد ، توخر  نایم 

تسا يراج  نم  نت  رد  زونه  راگنا ، نازخ  درس  حور  و 

يراشرس یلالز و  وت و  یلاخوت ، مطالت  نم و 

تسا يراشرس  هظحل  هک  نونک  نک ، رپ  ارم  ماج  ایب و 

دندیباوخ همه  اه  هراتس  درمژپ ، بش  نشور  غارچ 

تسا يرادیب  بت  رد  زونه  اّما ، ام  لد  وت ، دایب 

یگنرکی رس  زا  ایب و  یگنتلد ، مطالت  نیا  رد 

تسا يراچان  رس  زا  هچ  رگا  میاهلزغ  هب  هدب  یلد 

ینیسح يدهم  دیس 
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مالسلا هیلع  نسحلا  نب  هجح  هرابرد 

ام لد  ردنا  دز  هلعش  ات  وت  قشع  شتآ 

ام لگ  بآ و  هرسکی  انف  داب  رب  داد 

اهاش ار  دوخ  خر  یتفهنب  ام  زا  هک  ات 

ام لفحم  هیس  رات و  هدش  رجه  بش  نوچ 

رجه مغ  زج  ار  وت  نابحم  تسین  یلکشم 

ام لکشم  ناهج  هب  ّلح  دشن  تشذگب و  رمع 

قارف يایرد  هقرغ  ام  یتشک  دش  هک  ات 

ام لحاس  دوب  وت  لاصو  يوک  رس  رب 

یمد تسود  خر  مینیبب  هک  يدیما  هب 

ام لمحم  ادخ  رهب  نارم  دنت  نابراس 

فطل هر  زا  دنکف  یمشچ  هشوگ  امب  رگ 

ام لئاس  ناهج  نیطالس  لیخ  دوشب 

ناهج نابوخ  ورسخ  يا  نسحلا  نب  هجح 

ام لماش  ادخ  فطل  دوش  دیّما  مراد 

نورب هدرپ  سپ  ییآ ز  ییاشگب و  هرهچ 

ام لزنم  وت  خر  لیفط  دریگ ز  رون 
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دابع لامعا  دنسرپ ز  هک  شاداپ  زور 

ام لصاح  رگد  زیچ  تخر  رهم  زج  تسین 

رگم هک  يرعش  هس  ود  یمیکح »  » تسام هیده 

ام لباقان  هیده  مرک  دریذپب ز 

یمیکح اضر  دّمحم 
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رادید هولج 

ایب رادیب  تلود  يا  مرب  رد  يرحس 

ایب رادافو  رای  يا  نم  نیلاب  رس 

يررش مناج  هب  هداتفا  وت  رجه  مغ  ز 

ایب رامیب  هتسخ و  نم  هب  نک  يرظن 

تمدق يادف  هب  ناج  امنص  نک  يرذگ 

ایب رای  يا  نم  مشچ  هرجنپ  اشگب 

رگن زاب  اشگب  تبیغ  هدرپ  نم  هم 

ایب رادیپس  مشچ  زا  دور  نوخ  ملد  وچ 

نم یناعنک  فسوی  يا  تخر  قارف  ز 

ایب رادید  بلاط  مدش  بوقعی  وچمه 

ملد يوک  زا  رحس  کی  رذگب  سگرن  لگ 

ایب رات  بش  عمش  يا  نم  رجه  بش  هب 

مدش راتفرگ  وت  قشع  هب  هدادلد  نم 

ایب رادید  هولج  يا  نم  هب  خر  امنب 

وت خر  لاصو  رهب  زا  ما  هتشگرس  لد 

ایب رازاب  هرهش  نونج  رهش  رد  هدش 

يرحس ممشچ  ود  هب  نک  يرذگ  تمارک  ز 

ایب رارسا  مرحم  دوبن  ار  ابص  هک 
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ناج يدهم »  » تمدق يادف  هب  مناج  رس و 

ایب رای  يا  هدشلد  نم  هب  نک  رظن 

ییآ زاب  هر  هک ز  مهار  هب  مشچ  بش  همه 

ایب رایسب  وت  قشع  نخس  میوگب  ات 

دنرظتنم وت  هر  رد  ناگدشلد  همه 

ایب راخ  یب  لگ  يا  ناهج  ناتسلگ  هب 

ار وت  يابیز  خر  منیبب  هک  ایآ  دوش 

ایب رادیب  تلود  يا  مرب  رد  يرحس 

یهوک زوریف  ابص 

ص:69

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


زار تعسو  حرش 

ییآ یم  بآ  دایرف  جوم ز  حور  وچ 

ییآ یم  باقن  یب  يا  هعقاو  غولب 

نیمز هدرک  هایس  هنامز  گرزب  مغ 

ییآ یم  بان  هچ  یعولط  رابت  زا  وت 

زار تعسو  حرش  هب  تنابل  داب  هتفکش 

ییآ یم  باوج  ار  حدق  رود  هک  نونک 

رت نازورف  دوش  ناراب  هلال ز  غارچ 

ییآ یم  باحس  تمس  وت ز  یتاورط 

قشع نت  رب  دندز  تمان  هب  هک  اه  مخز  هچ 

ییآ یم  باتک  عمش و  لگ و  اب  هک  ایب 

يدعاص میظعلا  دبع 
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راهب يولگ  اب 

ینییآ قیاقش  یخرس ، خرس 

ینیرید يانشآ  ملد  اب 

يدیشروخ ضبن  رت ز  شپت  اب 

ینیکست كاخ  درس  لد  رب 

یناوخ یم  راهب  يولگ  اب 

ینیب یم  هدیپس  هاگن  اب 

یگنهآ تریح  هنییآ  لثم 

ینیریش تفگش و  ایؤر  لثم 

تنهذ رد  تسا  يراج  البرک 

ینینوخ ياه  هژاو  ینعم 

روضح نامسآ  غاب  زا  بش  ره 

ینیچ یم  هراتس  هتسد  هتسد 

وگب روضح  یبآ  زا  نم  اب 

ینیب یم  هچ  فرط  نآ  نم  بوخ 

نیا اب  نامسآ  کی  مرود  وت  زا 

ینییاپ درز  ياهوزرآ 

روپ یسمش  هَّللا  تمعن 
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وت راگزور 

وت راظتنا  زا  هتسخ  دنا ، هدنام  هتسخ  اه  مشچ 

وت راس  همشچ  هنشت  دنا ، هنشت  کشخ و  اه  همشچ 

تسا سب  رگد  یبیرغ  نیا  ام ، يانشآ  يا  هآ 

وت راگزور  دسر  رگ  ام ، راگزور  دوب  شوخ 

وت مشچ  تسم  قشاع و  میقشاع ، مینیمه  ام 

وت رارق  یب  دوخ و  یب  میدوخ ، یب  مینیمه  ام 

! حبص ردقچ  وت  اب  ماش  بش ! ردقچ  وت  یب  حبص 

وت رات  ماش  زا  لجخ  وت ، ياه  حبص  همه  يا 

زاین ملاع  رد  وت  اب  موش ، یم  هک  بش  همین 

وت راگن  لگ  هنوگ  نآ ، زا  يا  هسوب  مرب  یم 

وت ياوه  نارتفک  نآ ، لثم  میدوب  شاک 

وت راز  هلال  لد  رد  يا  هلال  میدوب  شاک 

روپ بیبح  بیبح  دیس 
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قوش دایرف 

مشک یم  رادنپ  هحفص  هب  ار  وت  سکع 

مشک یم  رادید  ترسح  هک  دوب  يرمع 

تسوت لامج  ملایخ  هایس  هحفص  رب 

مشک یم  رات  بش  حول  هب  ار  هام  ای 

ما هدید  هب  دتفا  وت  هاگراب  شقن  ات 

مشک یم  راوید  سپ  زا  ترسح ، هب  ندرگ 

وت قارف  رد  درذگ  یم  هک  سفن  ره  اب 

مشک یم  راد  بت  هنیس  لالخ  زا  هآ 

وت ياپ  كاخ  يرذگهر ، هب  رگا  میوج 

مشک یم  رابنوخ  هدید  هب  يا  همرس  نوچ 

اهشین لگ ز  يا  وت  هار  هب  مرب  تّذل 

مشک یم  راخ  دص  ّتنم  هک  رگا  تسا  شون 

دهد یمن  تّذل  وت  دای  نودب  تبحص 

مشک یم  رایغا  سلجم  اپ ز  يور ، نیز 

ینک نم  هب  تبحم  هاگن  رگا  راب  کی 

مشک یم  راب  دص  لد ، زا  قوش  دایرف 

ص:73

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


مرس رب  هیاس  نوچ  وت  هانگ و  یپ  مدوب 

مشک یم  راک  نیا  تلاجخ  دوب  يرمع 

« ناسح  » دوب یک  ملد  شود  هب  هنگ  ياج 

مشک یم  رادلد  مغ  ترسح و  راب  ات 

« ناسح  » نایچیاچ بیبح 
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مالسلا هیلع  يدهم 

دنک اپ  هب  نآرق  تضهن  هک  نآ  تسا  يدهم 

دنک ادج  مه  زا  دب  کین و  هک  نآ  تسا  يدهم 

ار كاپ  دیحوت  وترپ  هک  نآ  تسا  يدهم 

دنک اج  هدولآ  هریت و  ياهبلق  رد 

ادخ وا  دالیم  بش  رد  هک  نآ  تسا  يدهم 

دنک ادن  يدبَع  ََکل  ًابَحْرَم   » هب ار  وا 

يدمحا يارالد  نسح  هک  نآ  تسا  يدهم 

دنک امن  ور  دوخ  كرابم  هرهچ  زا 

نیتسار مالسا  مچرپ  هک  نآ  تسا  يدهم 

دنک اپ  هب  نمشد  مکحم  ياه  هعلق  رب 

يرگمتس میظع  خاک  هک  نآ  تسا  يدهم 

دنک انف  راچد  شیوخ  بیهن  کی  اب 

شیئاهن يارس  راد  هک  نآ  تسا  يدهم 

دنک انب  یهلا  لدع  ياه  هیاپ  رب 

ار قافن  ضغب و  هنیک و  هک  نآ  تسا  يدهم 

دنک افص  حلص و  تبحم و  رب  لیدبت 

ار ملع  ضاّیف  همشچ  هک  نآ  تسا  يدهم 

دنک اطع  نافرع  شناد و  ناگنشت  رب 
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وا لامج  رب  يرظن  زا  هک  نآ  تسا  يدهم 

دنک افش  بسک  هدزمغ  دنمدرد  ره 

شیوخ عولط  رجف  هدژم  هک  نآ  تسا  يدهم 

دنک انشآ  شوگ  هب  هبعک  هاگیاپ  زا 

شیناهج لدع  تلود  هک  نآ  تسا  يدهم 

دنک ادا  نآرق  ترتع و  میظع  قح 

شتعامج زامن  تقو  هک  نآ  تسا  يدهم 

دنک ادتقا  وا  هب  زاین  دص  هب  یسیع 

شتعلط دیشروخ  شبات  هک  نآ  تسا  يدهم 

دنک الم  رب  ار  همطاف  ناهن  ربق 

ریگب ناسح »  » شفطل نماد  زاب  زیخ و  رب 

دنک انتعا  مه  وت  هب  مرک  زا  هک  دیاش 

« ناسح  » نایچیاچ بیبح 
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زبس تقیقح 

ییاهنت هرابود  رگید  بش  کی  هرابود 

ییادلی دادتما  نیا  نم و  نیا  هرابود 

حبص هتسب  ياه  مشچ  زا  دکچ  یم  هراتس 

ییابیکشان کیرات  رتسب  نایم 

تسا یئرمان  روضح  نآ  ما  یسگرن  دیما 

تسا ییایور  عولط  نآ  ما  یسک  یب  بورغ 

! زبس تقیقح  يا  میآ  یم  وت  زاوشیپ  هب 

؟ ییآ یمن  ما  يزییاپ  تولخ  هب  ارچ 

هناورپ جوف ، جوف  تلعتشم  هشیمه 

ییایرد جوم ، جوم  ترظتنم  هرامه 

نک تمسق  ایب و  یقرش ! توارط  ایب 

ییابیز راهب ، کی  اه  هرجنپ  نایم 

نوخ ظفاح  يآ  تسا  ینیمز  تسا و  مک  لزغ 

ییالاب ياه  قشع  زا  يا  هدیصق  ناوخب 

يدماح اضر  دیمح 
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ییاجک

ییاجک رارحا  هدید  ینشور  يا 

ییاجک رات  بش  نازورف  عمش  يو 

تلاسر غاب  دبس  رس  لگ  هتسد  يا 

ییاجک راتخم  ربمغیپ  ثراو  يو 

روجنر هدیدمتس و  مورحم و  مدرم  رب 

ییاجک راوخمغ  سنوم و  ییوت  هک  نآ  يا 

تهام خر  قارف  دمآ ز  بل  هب  اهناج 

ییاجک رادید  بلاط  همه  میتسه 

مییامن هک  ات  ایب  دوعوم  يدهم  يا 

ییاجک راثیا  وت  رهب  دوخ  رس  ناج و 

قح هر  نادیهش  نوخ  مقتنم  يا 

ییاجک راکمتس  داینب  نک  ناینب 

یتیگ هنحص  وت  مدقم  زا  دوش  نشلگ 

ییاجک راخ  یب  لگ  ار  نید  نشلگ  يا 

مدامد وت  يور  يرود  زا  یظفاح »  » دش

ییاجک راکفا  لد  وت  نارظتنم  نوچ 

یظفاح نسحم 
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ییایب یتقو 

دمآ یهاوخ  ات  منز  یم  اهلد  قوش  زا 

دمآ یهاوخ  ای  یشک  یم  ار  ام  رای ! يا 

تسا هتفر  وت  دای  اب  هیاسمه  ام  زور  ره 

دمآ یهاوخ  ادرف  هک  يدیّما  هب  بش  ره 

ار لد  میداد  تیلست  سب  زا  میدرم 

؟ دمآ یهاوخ  ام  لد  يّالست  یک  سپ 

ناجنرم ار  ام  وگم ، میآ  یمن  الوم !

دمآ یهاوخ  الوم  ناج  ینابرهم ، وت 

مدینش تنادیهش  كاخ  زا  هک  مداش 

دمآ یهاوخ  اج  نیمه  زا  ییایب  یتقو 

رایسب رای ، يا  مینازوس  یم  رایسب 

دمآ یهاوخ  اّما  تسناوارف  تزان 

یماشچ سابع 
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مالسلا هیلعرصع  یلو  دالیم 

قرو دوجو  رتفد  زا  منز  یم  هچنآ  ره 

قحلا ءاج  هک  یلج  طخ  هب  تسا  هتشون 

قلخ رخآ  ماما  قلاخ  هولج  تسخن 

قریب نایع  رد  بیغ  زا  هتخارف  نیقی 

دوعوم يدهم  دوعسم ، دلوم  نمی  هب 

قبس هتفرگ  فرش  زا  نیرب  شرع  هب  نیمز 

دوجو هاگراک  هک  نآ  قح  قلطم  ّیلو 

قلطم دوب  دبا  ات  لزا  وا ز  تسد  هب 

دوب یماظن  ار  داجیا  ملاع  هنوگچ 

قبس مظن و  هچ  رگ  دادضا  تفرگ ز  یمن 

ماکحتسا تسار  مالسا  دعاوق  وا  زا 

قنور دوب  ار  ماکحا  لئاسم و  وا  زا 

دنرظتنم ناهن و  تبیغ  هدرپ  هب  وا  دش 

قرف هب  قرف  اه  قلخ  همه  شمدقم  هب 

وا مدقم  راثن  دیامن  هکنآ  يارب 

قبط يور  هداهن  ار  دوخ  یتسه  هنامز 

دیاب یقروز  رحب ، رد  یناد  ریغص » »

قروز دوب  وا  زورما  تفرعم  رحب  هب 

« ریغص  » یناهفصا
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قشع ثیدح 

تسین يراگن  لد  حول  رب  وت ، يالو  زج  هب 

تسین يراظتنا  هدید  رد  وت  لاصو  زج  هب 

ملد نامسآ  هتفرگب  وت  رهم  غورف 

تسین يرایتخا  هک  مزانب  قشع  ثیدح 

دنکن وخ  هلال  ورس و  لگ و  غاب و  هب  ملد 

تسین يراذعلگ  وت  زا  ریغ  هدش  مرواب  هک 

لزنم نیا  زا  کی  هب  کی  اه  هلفاق  تشذگ 

تسین يراوس  کت  وت  زج  الو  هارهاش  هب 

رهد هناگی  يا  وت  روبص  بلق  يادف 

تسین يرادغاد  وت  نوچ  ناهج  هب  دبا  ات  هک 

(1) دوبن » همطاف  وت  ردام  رت ز  بیرغ  »

تسین يرازم  وا  رهب  دش و  نفد  هنابش 

ار شناشن  یب  ربق  امنب  نایع  ایب 

تسین يرارق  ار  هنیس  فک ، هتفر ز  ربص  هک 

وت تکوش  مودق  و  ردص »  » تدارا رس  هب 

تسین يراسمرش  ریغ  رظن  لها  شیپ  هب 

نیدلا ردص  سابع  دیس 
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راظتنا راسخاش  رب 

ارچ مناد  یمن  مناج ، رب  هداتفا  یشتآ 

ارچ مناد  یمن  منابیرگ ، رد  رس  هتسخ و 

میئاهنت تولخ  رد  وا  دای  اب  بش  زور و 

ارچ مناد  یمن  مناوخ ، یم  درد  دورس  مغ 

دوخ رادلد  ندید  قوش  ینونجم ز  وچمه 

ارچ مناد  یمن  منابایب  تشد و  نکاس 

افو هار  زا  نم  نیلابب  دیآ  یبش  رگ 

ارچ مناد  یمن  منامرد ، جاتحم  نانچمه 

راظتنا راسخاش  رب  لد  غرم  دنیشن  یم 

ارچ مناد  یمن  مناناج ، رادید  هنشت 

راگزور رهد  منام ز  ار  هتشگمگ  فسوی 

ارچ مناد  یمن  منادنز  هب  هک  هاچ و  هب  هک 

مینادنز مغ  دنب  رد  وا  يابیز  خر  یب 

ارچ مناد  یمن  منایرگ ، هدید  زا  رحس  ات 

ابص داب  هرمه  ارحص  هب  ارحص  مروای 

ارچ مناد  یمن  مناریح  نادرگرس و  هک  ای 

ما هداتفا  يا  هکرب  رانک  رد  هگ  ما  هرطق 

ارچ مناد  یمن  مناشورخ  یلیس  نانچ  هگ 
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نورب دیآ  یم  هتسکشب  لد  يان  زا  هلان 

ارچ مناد  یمن  مناغفا  هآ و  رد  بش  زور و 

« ابص  » دیوگ یم  هنوگ  نیا  امش  اب  ار  دوخ  زار 

ارچ مناد  یمن  مناج  رب  هداتفا  یشتآ 

یهوک زوریف  ابص 
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قشع يانشآ 

تقشع يالتبم  هدش  لد  ات 

تقشع ياپ  هب  ما  هتخاب  رس 

ملاع ود  ره  دوش ز  هناگیب 

تقشع يانشآ  دش  هک  سکنآ 

رک ام  شوگ  تسا و  رپ  قافآ 

تقشع يادص  همهمه و  زا 

دشوین اوه  رد و  ماب و  زا 

تقشع ياون  اج  همه  قشاع 

مخ دنک  یمن  ناهش  شیپ  رس 

تقشع يادگ  دوش  هک  سک  ره 

رازیب تساود  زا  هک  رامیب 

تقشع يالب  اود  رتشوخ ز 

وکنآ شرع  هب  شدسر  یم  رس 

تقشع ياپ  رس  هتخادنا 

نیکسم ي  افو »  » دنکن نوریب 

تقشع ياوه  رس  هظحل ز  کی 

« افو  » یقداص فیرش  دومحم 
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راوس کت 

! تیرامخ رد  هتفخ  مخ  زبس  لایخ  يا 

تیراپسهر تسم  قشع  خرس  ریسم  دش 

! نم باهش  نیشتآ  يا  هتفر  باتش  اب 

تیراج نوخ  در  تسا  هدش  مگ  هک  نانچ  نآ 

میدش یم  باکر  مه  یبش  متشاد  تسود 

تیراوس کت  يوخ  دادن ، یلو  متلهم 

تساه هلال  نایم  رد  تا  هناخ  هشیمه  ات 

تیراوج مه  نسح  نیا  رب  مروخ  یم  هطبغ 

تسا تبحص  مرگ  زاب  هرجنپ ، رانک  رد 

تیراگدای سکع  نم  درس  هاگن  اب 

دننک تتیاور  اهجوم  هک  رگم  تبقاع 

تیرارق یب  حرش  تسین ، هک  نم  ناوت  رد 

متلاجخ رد  قرغ  شیوخ  ياه  هدورس  زا 

تیرای ياه  تسد  زیزع  يا  تساجک  سپ 

يدماح اضر  دیمح 
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تیالو ثیدح 

لگ هرانم  رب  تسا  دنلب  هرهس ، ناذا 

لگ هراوس  دسر  یم  هرز  بیرقنع ، هک 

! نمچ طیسب  رب  داتفا  هلولو  هچ  نیبب 

لگ هراشا  کی  هب  ناغرم ، يرارق  یب  ز 

زاغآ نوخ  راهب  دش  یلگ ، ز  ام ، غاب  هب 

لگ هرامش  نورب  دح  زا  هدش ، نونک  رگا 

تسا هداتفا  لگ  ادخ ، غاب  منبش  مشچ  هب 

لگ هراپ  هراپ  مسج  رب  هتسیرگ  سب  ز 

تسین ام  هلیبق  زا  دشن ، هتشک  هک  نآ  ره 

لگ هرارز  زا  وت  تیالو ، ثیدح  ونش 

ناویا تفه  ود  تفآ  ز  دش ، هدس  هدراهچ 

لگ هراپ  تفه  ود  مان  هب  تشگ ، هّکس  هک 

دایرف دنک  یم  همیس  ارس  هتسخ ، ورذت 

!؟ لگ هرارش  نمچ  فرط  هب  هداتف ، رگم 

ار لد  درب  یم  هخاش ، ره  هناش  يور  هب 

لگ هراوشوگ  جنغ  رپ  شبنج  رارق و 

اهبش ناقشاع ، دنباوخن  رای ، رجه  ز 

لگ هرانک  رد  تسا ، شومخ  رازه  ارچ 
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مه ربلد  رارق  یب  دوب  قارف  بش 

لگ هراتس  رپ  راسخر  من  نم ، هاوگ 

! ریگرب لد  لقع » لوقعم  لقاع و   » سرد ز 

لگ هراظن  زا  دوخ  دش ، نونج  قرغ  میکح ،

؟ رگم تفگش  لد ، نینوخ  هچنغ  داشر !» »

لگ هرازه  دهدیم ، نوخ  هزات  يوب  هک 

« داشر  » یقداص ربکا  یلع 
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نابوخ هشداپ 

ییاهنت مغ  زا  داد  نابوخ ، هشداپ  يا 

ییآ زاب  هک  تسا  تقو  دمآ ، ناج  هب  وت  یب  لد 

درک منانچ  وت  زا  رود  يروجهم ، یقاتشم و 

ییابیکش بایاپ  دش  دهاوخب  تسد  زک 

یماکان رتسبرد  نامرد  مأ  وت  درد  يا 

ییاهنت تولخ  رد  سنوم  مأ  وت  دای  يو 

میمیلست هطقن  ام  نامرف ، هریاد  رد 

ییامرف وت  هچنآ  مکح  یشیدنا ، وت  هچنآ  فطل 

تسین يدنر  بهذم  رد  دوخ  يأر  دوخ و  رکف 

ییأر دوخ  ینیب و  دوخ  بهذم  نیا  رد  تسا  رفک 

ملاع رد  هک  هتکن  نیا  تفگ  دیاش  هک  هب  برای 

ییاج ره  دهاش  نآ  دومنن  نم  هب  راسخر 

متفگ یمه  داب  اب  تفلز ، هلگ  بشید 

ییادوس ترکف  نیز  رگنب ، یطلغ  اتفگ 

دنصقر یم  هلسلس  اب  اجنآ  ابص  داب  دص 

ییامیپن داب  ات  لد  يا  فیرح  تسا  نیا 

تسین یگنر  وت  يور  یب  ار  لگ  نمچ  یقاس 

ییارایب غاب  ات  نک  نامارخ  داشمش 
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هد یم  مرگج  نینوخ  انیم  هریاد  نیز 

ییانیم رغاس  رد  لکشم  نیا  منک  لح  ات 

دمآ حبص  شوخ  يوب  دش  نارجه  بش  ظفاح » »

ییادیش قشاع  يا  داب ، كرابم  تیداش 

يزاریش ظفاح 
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قاّشع هگلزنم 

دیآ یم  یسفن  احیسم  هک  لد  يا  هدژم 

دیآ یم  یسک  يوب  ششوخ  سافنا  هک ز 

شود هک  دایرف  هلان و  نکم  رجه  مغ  زا 

دیآ یم  یسر  دایرف  یلاف و  ما  هدز 

تسین يراک  شأ  وت  يوک  رد  هک  تسین  سکچیه 

دیآ یم  یسوه  قیرط  هب  اجنآ  سک  ره 

تساجک قاّشع  هگلزنم  هک  تسنادن  سک 

دیآ یم  یسرج  گناب  هک  تسه  ردق  نیا 

مرک بابرا  هناخیم  هب  هک  هد  يا  هعرج 

دیآ یم  یسمتلم  یپ  یفیرح ز  ره 

نم هک  دیسرپب ، غاب  نیا  لبلب  ربخ 

دیآ یم  یسفق  زک  مونش  یم  يا  هلان 

نارای ظفاح  لد  دصق  رس  دراد  رای 

دیآ یم  یسگم  راکش  هب  يزاب  هاش 

يزاریش ظفاح 
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هبعک قوش 

روخم مغ  ناعنک  هب  دیآ  زاب  هتشگ  مگ  فسوی 

روخم مغ  ناتسلگ  يزور  دوش  نازحا  هبلک 

نکم دب  لد  دوش ، هب  تلاح  هدیدمغ ، لد  يا 

روخم مغ  ناماس  هب  دیآ  زاب  هدیروش  رس  نیو 

نمچ تخت  رب  زاب  دشاب ، رمع  راهب  رگ 

روخم مغ  ناوخشوخ  غرم  يا  یشک ، رس  رد  لگ  رتچ 

تفرن ام  دارم  رب  يزور  ود  رگ  نودرگ  رود 

روخم مغ  نارود  لاح  دشابن  ناسکی  ًامئاد 

بیغ ّرس  زا  يا  هن  فقاو  نوچ  دیمون ، وشم  ناه 

روخم مغ  ناهنپ  ياهیزاب  هدرپ  ردنا  دشاب 

دنک رب  یتسه  داینب  انف  لیس  را  لد ، يا 

روخم مغ  نافوط  ز  ناب ، یتشک  تسحون  ارت  نوچ 

مدق دز  یهاوخ  هبعک  قوشب  رگ  نابایب  رد 

روخم مغ  نالیغم  راخ  دنک  رگ  اهشنزرس 

دیعب سب  دصقم  تسکانرطخ و  سب  لزنم  هچ  رگ 

روخم مغ  نایاپ ، تسین  ارناک  تسین  یهار  چیه 
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بیقر ماربا  ناناج و  تقرف  رد  ام  لاح 

روخم مغ  نادرگ ، لاح  يادخ  دنادیم  هلمج 

رات ياهبش  تولخ  رقف و  جنک  رد  اظفاح » »

روخم مغ  نآرق ، سرد  اعد و  تدرو  دوب  ات 

يزاریش ظفاح 
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دیآ زاب  راهبون 

دیآ زاب  رای  هک  ینامز  هتسجخ  یهز 

دیآ زاب  راسگمغ  ناگدزمغ  ماک  هب 

مشچ قلبا  مدیشک  شلایخ  لیخ  شیپ  هب 

دیآ زاب  راوسهش  نآ  هک  دیما  نادب 

نم رس  دور  وا  ناگوچ  مخ  رد  هن  رگا 

دیآ زاب  راک  هچ  دوخ  رس  میوگن و  رس  ز 

درگ نوچ  ما  هتسشن  شهار  رس  رب  میقم 

دیآ زاب  راذگهر  نیدب  هک  سوه  نادب 

داد يرارق  وا  نیفلز  رس  اب  هک  یلد 

دیآ زاب  رارق  لد  نادب  هک  ربم  نامگ 

يد زا  نالبلب  دندیشک  هک  اهروج  هچ 

دیآ زاب  راهبون  رگد  هک  نآ  يوبب 

« ظفاح  » نآ دیما  تسه  اضق  دنبشقن  ز 

دیآ زاب  راگن  متسد  هب  ورس  وچمه  هک 

يزاریش ظفاح 
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رالاس هلفاق 

ّتبحم راتفرگ  وت  زا  رصم  فسوی  يا 

تبحم رامیب  وت  يانمت  هب  اسیع 

یناهج ناج  فک  هب  تسه  تمغ  هار  رد 

ّتبحم رازاب  وت  يادوس  هب  تسا  مرگ 

مزور وت  رجه  زا  دوب  بش  زا  رت  کیرات 

ّتبحم رادیب  هدید  ینشور  يا 

یهاگن هعرج  هت  هب  ار  ملد  بایرد 

ّتبحم راشرس  هنامیپ  یقاس  يا 

يراذگن او  میگدوسآ  يداو  رد 

ّتبحم رالاس  هلفاق  يا  نم  هب  یمحر 

مغاد رسفا  تفص  عمش  دورن  رس  رب 

ّتبحم رازلگ  هلال  ما  هدز  رس  رب 

ار ام  وت  يوک  رس  كاخ  دوشن  رس  ات 

ّتبحم راوشد  هدقع  دوشن  ناسآ 

ییاج هب  هار  دربن  ناریسا  ناغفا 

ّتبحم رات  گر  دوارت ز  همغن  نیا 
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قشع زا  دوب  ملاع  ود  قاروا  هزاریش 

ّتبحم راوید  هب  تسا  ناهج  ود  تشپ 

ار تلد  نید و  يوج  هب  سک  نیزح »  » تفرگن

ّتبحم رازاب  رس  داسک  هیام  يا 

یجیهال نیزح 
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یهلا لامج 

درادن هام  وت  نوچ  قافآ  هنحص 

درادن هاگ  هولج  هب  یلامج  وت  نوچ 

يرآ وت  يور  نسح  دش ز  لجخ  هام 

درادن هام  باتفآ  ینشور 

یهآ هب  دنوش  يرتشم  ار  وت  رهم 

درادن هآ  طاسب  رد  لد  هک  هآ 

تسا یهلا  لامج  هنییآ  وت  يور 

درادن هانگ  نم  ياشامت  وت  رد 

تسا زور  وت  يور  هب  مبش  يدیپس ، حبص 

درادن هایس  نم  زور  رگا  تفلز 

دشخردب نیتسآ  رد  مکشا  بکوک 

درادن هاوگ  ینشور  نیدب  قشع 

نم رس  جات  تسوا  ياپ  فک  كاخ 

درادن هاشداپ  هک  یجات  هردان 

سوسفا شناقشاع و  کیپ  دوب  داب 

درادن هار  تسوا  هک  اجنآ  مه  داب 

فسوی هک  رصم  ناوراک  يا  یتّمه 

درادن هاچ  بات  تسا و  زیزع  هام 
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ودنه هک  میرح  نک  فلز  زا  خر  هب  طخ 

درادن هاگن  مرحلا  تیب  تمرح 

دیشروخ هک  زرو  رهم  قافآ  همه  اب 

درادن هاپس  دریگ و  ناهج  کلم 

تساهلد ورملق  رنه  نیگن  ریز 

درادن هاش  رایرهش »  » تنطلس

يزیربت رایرهش 
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هتشگمگ فسوی 

ناسرزاب نم  هب  هتشگمگ  فسوی  نآ  برای 

ناسر زاب  نزح  تیب  ینک  هناخبرط  ات 

فسوی يدناسر  بوقعی  هب  هکیئادخ  يا 

ناسر زاب  نم  هب  زین  نم  فسوی  نامز  نیا 

ار ناحلا  شوخ  لبلب  ارس  همغن  نآ  برای 

ناسر زاب  نغز  غاز و  نیا  زا  میاسایب  ات 

برای دش  اطخب  طخ  ینتخ  لازغ  نآ 

ناسر زاب  نتخ  هب  ار  ام  هتفر  اطخب 

دنامن زاب  نمچ  هب  نادنخ  لگ  یب  یقنور 

ناسر زاب  نمچ  هب  نادنخ  لگون  نآ  برای 

دنسپم ایادخ  هدرزآ  شتبرغ  مغ  زا 

ناسر زاب  نطو  هب  ار  ام  هدرک  رفس  نآ 

ییاشخب نم  یناشیرپ  هب  رگ  ابص  يا 

ناسر زاب  نکش  دهع  نآ  هّرط  زا  يرات 

ریما رابرد  هب  راوهش  رُد  نیا  رایرهش » »

ناسر زاب  نرپ  دقع  تکلف  دناشف  ات 

يزیربت رایرهش 

ص:98

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


یهَّللا تیقب  لامج 

یهام ات  همیخ  هام  زا  دز  حبص  هاپس 

یهاگرخ باتفآ  هبکوک  هراتس ،

بش هکرب  هدیشک  هت  قفا  دروجال  هب 

یهام نوچ  هتفرگ  ندیپط  هراتس  هم و 

دیشروخ تعلط  داد و  بش  تلحر  يالص 

یهاگ رحس  هحیص  زا  هدکهد  سورخ 

هایس نابش  رد  حبص  يا  وت  يوجتسج  هب 

یهار ما  هدرک  هآ  هلفاق  هک  اسب 

نوریب نزب  وگ  همیخ  زا  یهگرخ  ویدخ 

یهاش رفغم  ریشمش و  هب  هیکت  رهم  وچ 

نورق رابغ  وا  ریشمش  هب  رادم  بجع 

یهآ دوب  ناقشاع  هنیآ  هک  ارچ 

رهد تملظ  هب  اقب  بآ  همشچ  هدنامن 

یهّللا تیقب  لامج  غارچ  زجب 

قرش تیاده  لعشم  يا  قفا  زا  يآ  رب 

یهارمگ ناهرمگ ز  نیا  هّلک  رآ  رب 

منک هچ  مشوخ ، ینکفا  كاخب  هک  يا  هیاس  ز 

یهاچ رتوبک  اجک و  شرع  يامه 
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دز ناگژم  کلک  هب  مدآ  هدجس  هب  کلم 

یهاج نامسآ  عیقوت  وت  ناتسآ  رب 

هاوفا رد  هداتف  تثیدح  لقن  هک  مشوخ 

یهاوفا لقن  تسا  ثیدح  ّصن  هک  اسب 

ندید ادخ  ندناوخ و  ادخ  هب  یتراشب 

یهاوخ دوخ  تسا و  ینیب  دوخ  همه  رشب  نیا  هک 

تسا یبیغ  دهاش  نادرگ  هنیآ  هک  یلد 

یهاگآ بیغ  ّرس  زا  شدراد  بیع  هچ 

دونش یمن  ادخ  يادص  هک  نآ  شوگب 

یهاو دوب  يا  هناسفا  نم  قشع  ثیدح 

تسیچ ارایرهش »  » هک یناد  هچ  هاک  هوک و  وت 

یهاک هرهچ  نیب و  نم  تنحم  هوکب 

يزیربت رایرهش 
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راظتنا رد 

تهار هب  مشچ  زونه  مناج  یتسکش و  ملد 

تهام تعلط  يوزرآ  رد  مهایس و  یبش 

تسین یمغ  تشگ و  دیپس  ممشچ  وت  راظتنا  رد 

تهایس مشچ  يادف  دتفا  وت  لوبق  رگا 

راوید هب  تسد  ریپ  هک  نورب آ  هار  درگ  ز 

تهار رس  رب  هدیود  نامیتی  هآ  کشا و  هب 

هاش يا  وت  ناقشاع  مشچ  دمر  نیا  هک  ایب 

تهایس درگ  يایتوت  زا  رگم  دمر  یمن 

تسین رمک  هالک و  نیا  راوازس  وت  زج  هک  ایب 

تهالک ناشکهک  دنبرمک  هدوس  هک  ییوت 

دید ناوت  كاپ  هاگن  مشچ و  هب  وت  نوچ  لامج 

تهاگن مشچ و  غیرد  قحلا  ینم  نوچ  يور  هب 

رخآ مد  نیا  رد  مریم و  یم  وت  راظتنا  رد 

تهاگ هب  هاگ  باوخ  هب  مدید  هک  تسشوخ  ملد 

كاخ لد  هب  نم  دیمد و  رب  لگ  وت  غاب  هب  رگا 

تهایگ ياج  هب  منک  رب  يرس  هک  یتزاجا 

شاب رذح  هب  نامسآ  يا  ار  ام  هنیس  رونت 

تهآ هدود  هب  دنک  یم  هیس  هام  يور  هک 
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تباین باتفآ  برغم  زا  دمد  یم  هک  نونک 

تهاک رپ  دوش  یم  هک  نیطالس  ياه  هوک  هچ 

ییادخ نایداهج  هانپ  تشپ و  هک  ییوت 

تهانپ تشپ و  تسادخ  ییوت و  داهج  رس  هک 

يریپ ندرگ  هب  دهن  یناوج  لاب  ادخ و 

تهانگ راب  ریز  هب  يدیمخ  رایرهش »  » وت

رایرهش داتسا 
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ییافوکش تیآ 

تسا ییافوکش  تیآ  وت  هدید  غورف 

تسا ییابیز  راهب  لگ  يا  وت  فطل  هاگن 

دیآ بیصن  منشلگ  زا  لگ  باوخ  هب  رگم 

تس ییایؤر  نیرفآ و  روش  هچ  لصو  لایخ 

يرحس هراتس  نیمادک  رابت  زا  وت 

تس ییاشامت  نینچ  تلاثم  رهم  رهچ  هک 

تساهیماک خلت  نامرد  وت  قشع  مایپ 

تسا ییاخ  رکش  زا  يریسفت  وت  بان  مالک 

نکشب بش  راصح  يدیما ، حبص  غورف 

تسا ییاهنت  نارک  رد  ناهن  وت  هدیپس 

« مئاص  » هدورس رد  رگن  قشع  راهب 

تس ییادیش  شورخ  لگ  نآ  هژاو  هژاو  هک 

یناشاک مئاص 

ص:103

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 126 

http://www.ghaemiyeh.com


راکشآ زار 

اهکشا زار  شوماخ  مرحم 

اهکشا زادگ  زوس و  ثعاب 

سامتلا رکذ و  نیب  تقیقح  يا 

اهکشا زاجم  زا  یسابل  رد 

قشع زبس  ياه  هژاو  لگ  ینعم 

اهکشا زاین  نازیر  گرب 

تسا هتسب  خی  یگدنز  ياه  هداج 

اهکشا زارف  يا  بیشن و  يا 

دینک یناغارچ  دیآ  یم  زبس 

اهکشا زاجح  زا  یناوراک 

این یتکوش  بیبح 
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راد هنییآ 

تنامشچ راد  هنییآ  رحس 

تنامشچ راک  هب  ناریح  حبص ،

قشع رفاسم  نیرت  نشور  هام 

تنامشچ راید  درگ  هرود 

هنییآ باتفآ و  هاگپ ، ره 

تنامشچ راظتنا  دنشک  یم 

يدیشاپ رون  دیشروخ  هب  وت 

تنامشچ رانک  دمآ  یتقو 

تساراشرس هشیمه ، تقادص ، زا 

تنامشچ راتب  ایرد  جوم 

راهب زبس  هاگن  زا  رتکاپ 

تنامشچ راسمرش  لگ ، حور 

دخرچ یم  هراتس  نوچ  نم  کشا 

تنامشچ رادم  رد  رحس  ره 

قشع ّمنرت  نیرت  ینامسآ 

تنامشچ راهب  زا  دزو  یم 

روپ یسمش  هَّللا  تمعن 

ص:105

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


وت یب 

یتسین وت  یتقو  تسین  راهب  نیا  هن !

یتسین وت  یتقو  تسین ، راب  گرب و  نیا 

وب راظتنا  مشچ  ار  هلال  هک  ارحص 

یتسین وت  یتقو  تسین  راظتنا  رد 

یلو نامسآ  رد  كاخ  هریخ  تسا  هدنام 

یتسین وت  یتقو  تسین  راب  هب  ناراب 

تسشن یم  حبص  ات  وت  شیپ  هک  وب » بش  »

یتسین وت  یتقو  تسین ، راد  هدنز  بش 

داب ياه  هناش  رب  يا  هدنرپ  اجنیا 

یتسین وت  یتقو  تسین ، راوس  رگید 

مشچ ود  زا  ندیراب  نوخ  کشا و  بش  زور و 

یتسین وت  یتقو  تسین ، راکهاش  کی 

! بآ ناور  رعش  كاخ ، زبس  حور  يا 

یتسین وت  یتقو  تسین  راهب  رگید 

يرس راکش  اضر  دیمح 
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بیس رطع 

ار بیکش  یب  لد  رارق  ناوخب  يدرو 

ار بیرغ  رازم  گنس  رابب  یکشا 

ار وت  نابل  دفوکشب  رگا  راهبون  کی 

ار بیس  رطع  نیمز ، مامت  دوش  یم  رپ 

میتشاذگ یمالس  قایتشا  هب  اهنت 

ار بیشن  زارف و  هچنآ  ره  رس  تشپ  رد 

لالز ما ، هناریوک  حور  تفرگ  شتآ 

ار بیهن  نیا  نزب  بآ  ایب و  يزور 

دنز یم  فرح  نم  لد  اب  هک  نیا  تسیک ؟ نیا 

؟ ار بیجع  يادص  چیه  دیا  هدینشن 

بجع يا  ینافوط  لد  دوش  یم  مارآ 

ار بیجی  نّما  هیآ  تسا  یتّیصاخ 

ناتسجب یعافش  شرآ 
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راهب حور 

ایب رابب  لگ  تسشنب  هچنغ و  تفکش 

ایب رانک  ره  يروس ز  هلال و  دیمد 

ام رطاخ  غاب  تفکشن  دمآ و  راهب 

ایب راهبون  حور  رحس  ناور  يا  وت 

ار نارارق  یب  تسه  رگم  ربص  هیام  هچ 

ایب راظتنا  جنر  رگد  تشذگ  دح  ز 

كاخ لد  زا  هدیمد  قیاقش  هنارک  ره  ز 

ایب رادغاد  ياهلد  ّیلست  یپ 

رادم غیرد  رظن  شک  الب  ناقشاع  ز 

ایب راز  هلال  هب  سگرن  هدید  غورف 

( دراب یم  هنتف  گنس  کلف  قینجنم  (ز 

ایب راصح  نیا  دزیر  ورف  هک  نآ  دابم 

رگن زابکاپ  نادنر  عمجم  هب  یکی 

ایب راک  هفرط  نادرم  هقلح  هب  یمد 

نیبب قشع  ریپ  ناراد  هشیاغ  يوسب 

ایب راگزور  ناراک  هردان  يوکب 

رهد هفیحص  رب  دنتسبن  هک  اه  شقن  هچ 

ایب راگن  قفش  يور  هدش  ناشنوخ  ز 
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روهظ نارّشبم  نیا  دنأوت  راد  هیالط 

ایب رازگقح  موق  نیا  رطاخ  ساپب 

بارس جوم  ناور  دزوس  هک  ریوک  نیا  رد 

ایب راب  ضیف  ربا  مرک  باحس  يا  وت 

قوش هبذج »  » قشع و زوس  ارم  درب  تسد  ز 

ایب رارق  یب  نوزحم  رطاخ  رارق 

« هبذج  » یخرهاش دومحم  جاح 
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راظتنا شطع 

تسا مّرخ  وت  غورف  ناج ز  کلم  هک  زاب آ 

تسا ملاع  دیشروخ  وت  يور  هک  نم  هام  يا 

زورفناج رهم  يا  وت  قارف  زا  هک  زاب آ 

تسا متام  ماش  زا  رت  هریت  هنامز  حبص 

دیما هبعک  يا  وت  لصو  میرح  زا  رود 

تسا مزمز  ناشوج  همشچ  ناسب  ممشچ 

دارم نبلگ  يا  وت  ياپب  مهن  رس  ات 

تسا مخ  متماق  نمس  شیپ  هشفنب  نوچمه 

نیبب ناگدیروش  رطاخ  عمجوت  زا  يا 

تسا مه  رد  ماّیا  هنتف  ناهج ز  راک 

تسس هتشگ  رهم  یمدرم و  يانب  رگنب 

تسا مکحم  وت  زا  اقب  کلم  تشپ  هکنآ  يا 

نونک نیبب  نامیلس  وت  رد  مداخ  يا 

تسا متاخ  نرق ، رگ  هنتف  وید  تسد  رد 

نیگن نانمیرها  ریگ ز  زاب  زاب آ و 

تسا مظعا  مسا  وت  متاخ  شقن  هکنآ  يا 

مدب ناگدرم  نیا  نت  رد  حور  زاب آ و 

تسا میرم  نب  یسیع  تمد  زا  هدنز  هکنآ  يا 
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باتفآ وچ  ییآ  رب  بیغ  غیتس  زا  ات 

تسا منبش  وچ  یناهج  ناج  باهتلا ، رد 

رارقیب ياهناور  بیبط  يا  يآ  زاب 

تسا مهرم  وت  فطل  هدزمغ  ناگتسخ  رب 

« هبذج  » یخرهاش دومحم  جاح 
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راظتنا

راهب يادص  دچیپ  ملد  ياه  هچوک  رد 

راهب ياوه  رد  رپ  میسن  وچ  دشک  محور 

نم رطاخ  قافآ  بورغ  وچمه  تسا ، گنت 

راهب يادتبا  ات  نازخ  لصف  زاغآ  ز 

ضیف شراب  شاک  يا  ما ، هدز  نازخ  یغاب 

راهب يافص  دزیر  نم  هنشت  ناج  رب 

هار هدیسر ز  کنیا  شود ، هب  هقرخ  تسا  يریپ 

راهب يابق  نیگنر  تسا  لگ  گرب  يالوش 

لگ هیالط  رگنب  گرب ، شزیخ  ضبن  رد 

راهب ياون  ونشب  اه  هلچلچ  زاوآ  ز 

یسک هار  هب  ممشچ  قفا ، دادتما  رد 

راهب ياجک  ان  زا  زار  هدرپ  دیاک ز 

اهر داش و  دازآ و  روبص  نافعضتسم 

راهب ياه  هچوک  رد  دننز  هسرپ  زور  نآ 

« هبذج  » یخرهاش دومحم 
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وزرآ

تست يوک  زا  يا  هخفن  لزا ، حبص  تهکن 

تست يوسیگ  هّرط  داوس ، ار  دبا  ماش 

داکچ زا  ناور  تشگ  ات ، دیشروخ  همشچ 

تست يوداج  سگرن  زا ، شمشچ  ینشور 

رانچ دیب و  هب  هنعط  دنز ، دشاب ؟ هک  ورس 

تست يوجلد  تماق  ناتسوب ، نیرد  هک  ات 

دیشک ناتسب  رس  رب  دوخ ، لاب  لما  لخن 

تست يوربا  مخ  زا  نآ ، رتچ  هریاد 

دوب ادیش  لبلب  رگا  ناوخلزغ  تسم و 

تست يور  لگ  رطع  یلدشوخ ، ره  تأشن 

؟ دنک ارحص  يوهآ  ناسچ ، ییاشگ  هفان 

تست يوب  نمس  فلز  نآ ، هک  ات  ناشف  کشم 

وت هناخ  ییوت  ناوخ  وت ، هناد  ییوت  ماد 

تست يوم  هلسلس  زا ، لد  ماد  هتشر 

ما هشیدنا  وت  قشع  ما ، هشیب  بش  تولخ 

تست يوک  رس  كاخ  مرس ، مشچ  همرس 

هتخابلد دهاش »  » دش وت  قشع  هلاو 

تست يوخ  هتفیش  وک ، تسا  نآ  زا  هدنز 

یهوک زوریف  دهاش 
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مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  هب  هثاغتسا  رد 

وت يور  نارجه  تشگ ز  مامت  مرمع 

وت يوزرآ  مرب  كاخ  هب  اهش  مسرت 

ناهن دش  هدید  زا  وت  هام  يور  هکنآ  اب 

وت يوس  هدید  دوب  هشیمه  ار  قاّشع 

قلخ مشچ  دش ز  ناهن  وچ  تا  هرهچ  دیشروخ 

وت يوم  وچ  مغ  نیا  زا  هایس  ناشزور  دش 

مشچ کشا  بش ز  منک  هراتس  زا  رپ  نماد 

وت يور  دای  منک  هام و  هب  مرگنب  نوچ 

دوب لگ  ياشامت  رهب  غاب  هب  شدرگ 

وت يوب  گنر و  دوبن  ار  غاب  ياهلگ 

دمد ناگدرم  نت  هب  ناج  حیسم  نوچمه 

وت يوک  هگ ز  رحس  مسین  درذگب  رگ 

عمش وچمه  میزوس  وت  يور  رجه  یک ز  ات 

وت يوگتفگ  وت و  يور  دای  هب  اهبش 

نک هداتف  اپ  زا  دهاش »  » لاح هب  یمحر 

وت يوجتسج  دنک  راید  رهب  یک  ات 

دهاش نیسح  دیهش 
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ایرد حور 

نک یناشفا  لگ  هچوک  نیا  رب  زیخرب و  زاب 

نک ینابرق  ّتین  ایب  رادرب و  غیت 

رادرب ار  مدود  غیت  اله  تسوت  تبون 

نک ینافوط  هصرع  نیا  رد  ریس  یکدنا 

ایب تسا ، یمیظع  رارسا  هچ  وت  توکس  رد 

نک یناوخ  زجر  جوم  نوچ  وش و  ایرد  حور 

راهب شوغآ  رد  يآ  صقر  هب  هخاش  کی  لثم 

نک ینافرع  لفحم  نیا  رد  هزات  يا  هولج 

دوش دیشروخ  وت  ياهمدق  ریز  رد  كاخ 

نک ینازرا  هدزبش  نم  هب  یباتفآ 

تسین يرادافو  طرش  لد  نم و  مادهنا 

نک یناشیرپ  عفر  ایب  وت  لد ، نم و  زا 

یهگن نادرگب ، زوس  نیدب  هشیدنا  يور 

نک یناریو  تعسو  نیا  هناخ و  نیا  تمس 

يدیحو تخد  نیمیس 
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ینابغاب ار  غاب  نیا  وت 

مراد تسود  ار  وت  ینامسآ ، زا  رت  یبآ  وت 

مراد تسود  ار  وت  یناتسوب ، نیا  زیوآ  لگ 

تشد نیا  رد  یشحو  ياهلگ  كانسوه  رطع  وچ 

مراد تسود  ار  وت  یناور ، یناور ، هشیمه 

جوم ینز  یم  رحس  گنشق  ياه  هظحل  اب  وت 

مراد تسود  ار  وت  یناگدنز ، زا  ییایرد  هب 

یبونج دنلب  ياهراوید  يوس  نآ  زا 

مراد تسود  ار  وت  ینابزمه ، لدمه و  ارم 

نم هناریو  هب  ییایب  ات  منک  یم  اعد 

مراد تسود  ار  وت  یناشن ، ینابرهم  لگ 

دیشروخ دننام  هک  وت  زا  مناد  یم  ردق  نیمه 

مراد تسود  ار  وت  یناوراک ، نیا  رادولج 

یسانش یم  ار  ساسحا  ياه  نیرتابیز  وت 

مراد تسود  ار  وت  ینابغاب ، ار  غاب  نیا  وت 

ناشخرد عولط  يا  نم  حبص  نیرت  يراهب 

مراد تسود  ار  وت  ینادواج ، ادخ  لثم  وت 

يدیحو تخد  نیمیس 
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قشع ياه  هچوک  رباع 

؟ دیما قوش و  ناهج  کی  اب  ایآ ، هار  زا  ییآ  یم 

؟ دیشروخ تسد  اب  هس ، ود ، کی ، درامش ، یم  ار  وت  ماگ 

زبسرس ياهفرط  نآ  ات  حبص  زا  راشرس  وت  تسد 

؟ دید ناوت  یم  ار  وت  يور  دناوخ ؟ ناوت  یم  ار  وت  مشچ 

تسا رون  وت  راب  هلوک  رد  قشع ، هچوک  رباع  يا 

دیرجت يایند  رهم  يا  ناشونب ، مرون  هعرج  کی 

اهناشکهک هچوک  زا  ییایب  وت  رگا  بش  کی 

دیچ ناوت  یم  وت  تسد  اب  هراتس  نارازه  اهدص 

ار يرتابیز  يادرف  درم ، يا  دوخ  اب  يروآ  یم 

دیدرت یلاخ ز  يادرف  مّهوت ، زا  رود  يادرف 

لد هراپ  نیرتهب  نیا  رعش ، نیا  ونشب  نم  يالوم 

دیحوت حور  اب  رعش ، نیا  ددرگ  ریهطت  هک  دیاش 

يدیحو تخد  نیمیس 
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ینافوط هشیدنا 

وت ینافوط  هشیدنا  رد  رای ، يا  تسیچ 

وت یناوخ  لزغ  روش  زا  دش  زیربل  هنیس 

دریگ یم  ملد  هآ ، ملد …  تسیرید  وت  یب 

وت یناراب ، لد  دای  هب  تسا  هتفرگ  هک 

تسا نیا  میاعد  زور ، ره  هظحل  ره  وت  یب 

وت یناغارچ  هداج  دوش  شاک  يا  شاک ،

دیاش ات  ، مهگن مهارف  هدرک  یتولخ 

وت ینامهم  هب  هنییآ  لد  رد  دورب 

منک تسود ، يا  يدمآ  رگا  هک  مدرک  رذن 

وت ینابرق  ار  مرادن  راد و  همه 

داب وت  میدقت  همه  مدناوخن  هک  میاه  رعش 

وت ینازرا  همه  متفگن  هک  ییاهفرح 

وگب هزات  یلزغ  ار  ادخ  رای ، يا  زاب 

وت ینافوط  هشیدنا  رد  تسیچ  وگب  و 

يدابآ دیس  رغصا  یلع 
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قشع سفن 

دییور لگ  راوس ، کت  نآ  بکرم  مُس  ز 

دییور لگ  راظتنا  مشچ  هداج  مشچ  هب 

رجف هنارک  رد  قشع ، سفن  یمرگ  هب 

دییور لگ  راد  هدنز  بش  مدرم  مشچ  ز 

رجف هنارک  رد  قشع ، سفن  یمرگ  هب 

دییور لگ  راد  هدنز  بش  مدرم  مشچ  ز 

نیبب طایح و  کچوک  هچغاب  هب  ایب 

دییور لگ  رازه  ناراب ، همشرک  کی  هب 

؟ يدید ار  باتفآ  سفن  تقادص 

دییور لگ  رامش  یب  نینچ  هک  نیا  تسوا  زا 

ربا هیرگ  هیرگ  وا ز  اب  دمآ و  راهب 

دییور لگ  راز  هلال  نیا  رد  هدنخ  هدنخ  هب 

مسق راظتنا  هب  تمشچ ، تکاس  تهب  هب 

دییور لگ  رابغ  رد  قفا ، ياهتنا  زک 

« لیهس  » تباث يدومحم  نسح  دیس 
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مسانش یم  ار  وت 

مسانش یم  رذگهر  يا  بوخ  ار  وت  نم 

مسانش یم  رت  بوخ  يا  بوخ  ار  وت  نم 

یهوک ایرد و  وت  يدنلب  قیمع و  وت 

مسانش یم  رظن  کی  اب  بوخ  ار  ود  نیا 

یبآ كانبرط  يادص  نینط  وت 

مسانش یم  رو  هلعش  یلد  اب  ارت  نم 

يدیع هاگ  رحس  دیون  یئاهر  وت 

مسانش یم  رحس  میسن  يا  ارت  نم 

دراد هخاش  نامسآ  رد  هک  یتخرد ، نآ 

مسانش یم  رب  گرب و  همه  اب  ارت  نم 

يراج قافآ  رد  تهاگن  يا  ارت  نم 

مسانش یم  رظتنم  يا  بوخ  ارت  نم 

دجنگن نتفگ  وت  زا  لزغ  لاجم  رد 

مسانش یم  رتشیب  نیز  هنرو  ارت  نم 

« لیهس  » يدومحم تباث 
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تسا کیدزن  راهب 

تسا کیدزن  راظتنا  بش  رمع  بورغ 

تسا کیدزن  راوس  نآ  یقرشم  یعولط 

قشع مطالت  زا  دریگ  یمن  رارق  ملد 

تسا کیدزن  رارق  تقو  هچ ؟ يارب  رگم 

ار اهلد  مینک  یناکت  هناخ  هک  ایب ،

تسا کیدزن  راهب  تلاسک ، دامجنا  زا 

دنب نیزآ  قشع  هب  ار  تنت  هلال  وچ  ایب ،

تسا کیدزن  راب  زور  ایب ، دوز  ایب و 

تشک دهاوخ  تیگنشت  هدم ، شیوخ  بیرف 

تسا کیدزن  راس  همشچ  هنب ، شیپ  ماگ  ود 

؟ يدید ار  هدنرپ  نآ  هاگپ  نامسآ  رد 

تسا کیدزن  رانک  يدرگن ، جوم  ریسا 

« لیهس  » تباث يدومحم  نسح  دیس 
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هتسکش هنیآ 

ار هتسب  ياه  هرجنپ  دنک ، یم  زاب  وت  تسد 

ار هتسخ  نارذگهر  ینک ، یم  مالس  وت  مه 

متشاذگ فر  يور  هب  مدرک و  كاپ  هرابود 

ار هتفرگ  مغ  رابغ  یمیدق  هنیآ 

وت راظتنا  رد  هچوک  وت ، رارق  یب  هرجنپ 

ار هتسد  هتسد  هلال  وت ، راثن  دنک  هک  ات 

ما هدناشن  هر  هب  هدید  ما ، هدناسر  رحس  هب  بش 

ار هتسب  دهع  هعمج  ما ، هدنام  گنز  هب  شوگ 

كرت زا  یحطس  تس  هدش  کمک ، مک  فاص  لد  نیا 

ار هتسکش  هنیآ  هاوخم ، رت  هتسکش  هآ … 

« تباث لیهس   » دومحم نسح  دیس 
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راظتنا

ینالوط درس و  يراظتنا  ياهتنا  رد 

یناشیرپ لصف  کی  زاغآ  مدنام و  نم 

دیبات یم  جاک  ياه  هخاش  زا  راهب  یتقو 

یناتسمز ياه  یگتسب  خی  مدوب و  نم 

دیچیپ یم  رازمدنگ  زبس  يادص  رس  رد 

یناهنپ دوب  یتوکس  وحم  ملد  اما 

مراظتنا گرب  درب  دوخ  اب  هک  يداب 

یناریو هعلق  کی  ملد  رصق  رب  تخیر  یم 

درس ياه  هظحل  دادتما  زا  روبع  هاگ 

ینایرع تشاک  یم  ما  هناش  يور  رب  یتسد 

یناغفا رجاهم  دئاراهس 
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متسه ترظتنم  هشیمه 

ییاهنت تیاهن  رد  قشع  زا  میناوخ ، یم  هرجنح  رازه  يزور 

ییابیز هب  هفوکش  دهد  لگ  ات  روآ ، راهب  میسن  مدقم  رد 

تساه یقاقا  بان  يوب  وت ، يوب  تساهقیاقش ، نیمزرس  هک  اجنیا 

ییاشامت عولط  رهظم  يا  هآ …  نازورف ، هشیمه  هیآ  يا 

ییایرد هراتس  ناشکهک  کی  داب  تیادف  هراتس  ناشکهک  کی 

ییافوکش راهب  هیآ  يا  نیجآ ، رهم  یبآ  نامسآ  کی 

نآرق هنیآ و  بآ و  عمش و  اب  ناراب ، زا  رت  هتسکش  یلد  اب  ام 

ییابیکش ربص و  درد  قشع و  زا  میناوخ ، یم  دیما  رازه  دص  اب 

« متسه ترظتنم  هشیمه  : » متفگ يرادیب ، توارط و  سگرن  يا 

ییادلی بش  کی  رازه و  زا  دعب  ییایؤر ، بش  کی  رازه و  اب  ام 

ایآ وگب  هناقشاع ، رعش  کی  میدناوخ ، تندمآ  راظتنا  رد 

ییآ یم  وت  هچوک  مادک  زا  حبص  نارادیب ، هناخ  هب  یسر  یم  یک 

« ناماس  » ناقهد نسحم 
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ناهنپ روضح 

یناریح يارو  زا  يدرم  یبش  دسر  یم 

یناریح ياه  هلاه  تسم  دوش  یم  هچوک 

منبش توالت  زا  شنامشچ ، هیآ  هیآ 

یناحور عولط  رد  لگ ، ياه  هسوب  قرغ 

مناوخ یم  هرطق  هرطق  شنامشچ ، لالش  زا 

یناوخلزغ بش  رد  تسا  قشع  تریغ  هلال 

يراتات صقر  مرگ  شیودنه  داز  كرت 

یناشفا هداب  قرغ  شنامشچ  ود  یقاس 

دجنگ یمن  لزغ  رد  شیوسیگ  طش  حرش 

ینالوط راظتنا  شفلز ، هدیصق  رد 

هنییآ غارچلچ و  شزبس  مدقم  رذن 

ینآرق ياه  هیآ  شمشچ  تفایض  رد 

هنییآ راید  ات  دیچوک ، دوش  یم  وت  اب 

یناراب زور  حبص  زبس  توارط  رب 

مهاک یم  هرطق  هرطق  تیاهبل ، قارف  رد 

؟ یناهنپ روضح  يا  دیسوب ، ارت  دوش  یم 

این راقفلاوذ  اضر  مالغ 
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هدشمگ راهب 

يرتسکاخ نامسآ  يربا ، هوک  هتسخ ، تشد 

يرتسکاخ نامز  درس و  نیمز  شیپ و  رد  هار 

گنل نتفر ، ياپ  یلاخ ، قوش  زا  راب  هلوک 

يرتسکاخ ناج  دیشروخ ، یب  ياهلگنج  لثم 

نیگمرش ياهمشچ  هتسب ، هنیپ  ياهتسد 

يرتسکاخ نان ، گنر ، یب  يا  هرفس  نایم  رد 

كانهودنا باتفآ ، زییاپ ، هاگتولخ  غاب 

يرتسکاخ ناوج ، ياهلگ  ياهبل  رب  هدنخ 

ام گنتلد  بش ، تشد  رد  همر  یب  نابش  نوچ 

يرتسکاخ نامسآ  هتسکش ، لد  هتسکش ، ین 

ربا نوتاخ  نانز  رس  رب  اه  هلال  يازع  رد 

يرتسکاخ نامز ، مشچ  زا  دزیر  یم  لگ  نوخ 

نک زاب  اشامت  مشچ  هدشمگ ، راهب  يا 

يرتسکاخ نابز  تسد و  لد و  ار  ام  یک  هب  ات 

یحیبذ هَّللا  حیبذ 
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ییاهنت

ییاهنت خلت  توکس  مناج ، اب  تس  هدروخ  هرگ 

ییاشگب هدقع  لد  زا  هک  نییآ  راهب  يا  ییاجک 

مزیر یم  هچوک  مشچ  هب  ار  مراظتنا  مامت 

ییآ زاب  هتفر  هار  ز  اسآ ، میسن  يزور  رگم 

دناوخ یمن  ینامهم  هب  ار  مدرس  ناتسد  یسک 

ییاوآ مه  یب  رارش  دنیب ، یمن  نم  رد  یسک 

زور تسد  رود  لایخ  نافوت و  ياغوغ  بش 

ییاشامت یتهب  نم و  لحاس ، یب  جاوما  نم و 

نم هاگن  يوس  نیا  دنگنر ، یب  هچ  رگ  ناراهب 

ییام اب  وت  اّما  زونه  نیزاغآ ، رطع  يا  زونه 

ینامحر رصان 
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يدهم دایب 

حبص يوبس  زا  لزغ  باتفآ  دشوج  یم 

حبص يولگ  زا  قلف  دورس  دنک  یم  لُگ 

هولّصلا تماق  دق  همغن  ساکعنا  اب 

حبص يوضو  نافرع  همشچ  بآ  رگنب ز 

رون راد  هدنز  بش  کلاس  هدومن  مگ  هر 

حبص يوجتسج  رد  هنیآ  ره  دوب  ور  نیز 

هدکهد ریپ  اعد  رکذ و  هاگراب  رد 

حبص يوربور  مغ  يوناز  ود  اب  هتسشنب 

ونش ایب  يدهم »  » هثاغتسا دایرف 

حبص يوک  نادیهش  دنا  هدیسر  هر  زک 

ناگراتس لیخ  هثداح  زیر  هلعش  رد 

حبص يوربآ  دوش  هدنز  هک  ات  دندرم 

تفرگ بش  هودنا  تعسو  طرف  اهلد ز 

حبص يوس  رّفظم ز  راوس  دسر  یم  یک 

لدمحر اضرمالغ  رتکد 
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لگ رایرهش 

دیآ دوهش  رد  بیغ  زا  رگا  نم  راگن 

دیآ دوب  تسه و  هچ  ره  وا  یسوب  ياپ  هب 

مشچ هب  همرُس  وچ  دشک  ات  وا  هگرد  رابغ 

دیآ دورف  نیمراهچ  کلف  زا  حیسم 

لبلب لگ ، رایرهش  نآ  ندید  قوش  هب 

دیآ دورس  همغن و  رد  دزیخ و  دجو  هب 

ریبکت دشک  کلف  ار  وا  تماق  زارط 

دیآ دوعق  رد  خرچ  دنک ، مایق  وا  وچ 

دادیب هشیر  كاخ  زا  دنکرب  هک  نامه 

دیآ دوپ ، رات و  ملظ  زا  دلسگب  هک  نامه 

نیبم عرش  مکح  يارجا  هب  رصع  ماما 

دیآ دودح  ییاپرب  هب  رما  ّیلو 

تسین مغ  مراد و  هتفشآ »  » رطاخ رجه  ز 

دیآ دودز ، لد  مغ ز  نیا  مدهاوخ  هک  نامه 

« هتفشآ  » هداز لوسر  رفعج 
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راظتنا لزغ 

درگرب دنرادید  قاتشم  اه  هنیئآ 

درگرب دنرادیب  هدنام ، تراظتنا  مشچ 

یمخز ياهلد  مهرم  افش و  تلصو 

درگرب دنرامیب ، وت  رجه  رد  موق  نیا 

تسا نابغاب  راظتنا  رد  اهغاب  نیا 

درگرب دنرامیت ، جاتحم  همه  اهلگ 

تیادن نایوگ  کّیبل  اهورس  نیا 

درگرب دنراثیا ، قوف  تنومزآ  رد 

تراظتنا باجح  قشع  ات  قشع  زا 

درگرب دنراوید ، تشپ  رد  ناقشاع  نیا 

تروضح اب  لد  هخاش  ره  دنک  یم  لگ 

درگرب دنراشرس ، هلمج  تقشع  هب  اهلد 

تسا راظتنا  مشچ  تهر  رد  ینیب ، مشچ  ره 

یشلما یلوسر  سابع  درگرب  دنرایسب ، وت  ناراظتنا  مشچ 
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مزیئاپ وت  یب 

دوش یم  انعم  هنییآ  هزبس و  بآ و  وت  اب 

دوش یم  ادیپ  ریوصت  یمّرخ ، یکاپ ، وت ، رد 

غاب حور  زا  رت  زبسرس  تیراج  روضح  يا 

دوش یم  ابیز  زبس و  شیور  لصف  تهاگن  زا 

وت مشچ  نایم  ددنخ  یم  دیشروخ  ات  حبص 

دوش یم  اشامت  قرغ  نم  مشچ  رد  نامسآ 

ما هدرمژپ  مدرز و  ملولم ، مزیئاپ ، وت  یب 

دوش یم  افوکش  مناج  هچنغ  اّما  وت  اب 

راهب رارکت  لصف  درادن  ییانعم  وت  یب 

دوش یم  اشاح  زییاپ  بش -  زور  نم  رد  وت  اب 

ریگب رت  مکحم  تسود  يا  ارم ، ساسحا  تسد 

دوش یم  اهنت  شوماخ  ترعاش  عبط  هنرو 

! راهب زور  کی  حبص  فیطل  حور  ما  وت  اب 

یلوسر هللا  بیبح  دوش  یم  انعم  هنییآ  هزبس و  بآ و  وت  اب 
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بیکش یب  مشچ 

نتسیرگ مد  ره  هلفاق  يوس  هب  دیاب 

نتسیرگ متام  مغ و  زا  شواچ  هارمه 

ریوک نیا  رد  رجاه  كدوک  ناسب  دیاب 

نتسیرگ مزمز  ششوج  راظتنا  مشچ 

باتفآ دیّما  هب  هدیپس  نیرد  دیاب 

نتسیرگ منبش  هفطاع  غاد  لگ ز  نوچ 

اهکشا نیغورد  راشبآ  میئام و 

نتسیرگ مه  دوخ  هیرگ  لاح  هب  دیاب 

تسا اهکشا  دروآ  هر  هدیپس  ناگتفخ  يا 

نتسیرگ مدامد  حبص  قوش  هب  دیاب 

ناقشاع رالاس  هلفاق  دای  هب  دیاب 

نتسیرگ مّرحم  ياه  هلال  گوس  رد 

تسا رورپ  ربا  نم  هنیس  ياضف  رد  مغ 

نتسیرگ من  من  تلاح  تسا و  نم  مشچ 

بیکش یب  مشچ  يا  نتخوس  قوش  هب  دیاب 

نتسیرگ مک  مک  ندنام و  راظتنا ، رد 

این یئاضر  اضّرلادبع 
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وت مشچ  زاغآ 

ام رات  ماش  رد  دیما ، نیرخآ  يا 

ام راسگمغ  يا  قشع ، يانشور  يا 

مغ ناشفشتآ  تیئادج ، زور 

ام راب  گرب و  رب  دز ، هرارش  اهدص 

درد ياهتنم  رد  تشذگ ، نازخ  لصف 

ام راهبون  زا  دسر ، یم  وت  يوب 

! ضحم باتفآ  يا  تسیک ، وت  زا  رت  قشاع 

ام رابت  زوس  تست ، نامدود  زا 

وت راظتنا  رد  دنام ، هنیس  هب  مغاد 

ام راگدای  نیا  قوش ، راذگهر  زا 

میسن يا  ینام  یم  نیسپاو ، زور  ات 

ام رازم  مشچ  روهظ ، هداج  رب 

زیزع يا  ینیب  یم  یسر ، یم  هک  يزور 

ام راذگهر  رب  قوش ، ياه  هیرگ  نوخ 

بش ياهتنا  رد  وت ، مشچ  زاغآ 

« ناراب  » این یئاضر  اضّرلادبع  ام  راظتنا  رد  تسا ، ینشور  نایاپ 
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تتسم مشچ  يادف  هب 

ییور وت  زا  منیبب  هک  میوزرآ  تسه  همه 

ییوزرآ هب  مسرب  مهنم ، هک  ار  وت  نایز  هچ 

منیب يا و  هدومنن  ار  دوخ  لامج  یسک  هب 

ییوگتفگ وت  زا  دوب  ینابز  ره  هب  اج  همه 

ملتق دعتسم  همه  تنحم ، درد و  جنر و  مغ و 

ییوگ هنایم  زا  ربب  نم ، نت  زا  رس  ربب  وت 

میوج هک  سب  وت  مغ  ز  ملان ، هک  سب  وت  هر  هب 

ییوم هیوم  ما ز  هدش  یئان ، هلان  ما ز  هدش 

یگنچ رات  هب  دنز  هب  برطم ، هک  نیا  لدشوخ  همه 

ییوم رات  هب  منزب  یگنچ  هک  مشوخ  نیا  زا  نم 

یماک هنشت  بآ  يوس  دبای ، هار  هک  دوش  هچ 

ییوجماک وت  بل  ز  دیوج ، ماک  هک  دوش  هچ 

تمحر باحس  يا  یمد  محرت ، زا  هک  نیا  دوش 

ییولگ منک  رت  وت  ز  رخآ ، مه  بل  کشخ  نم 

تتسم مشچ  يادف  هب  نم  لد  رگا  تسکشب 

ییوبس رگا  دنکش  تمالس ، یم  مخ  ّرس 

ارحص دنور و  نمچ  هب  جّرفت  مسوم  همه 

ییوج رانک  نیشنب  هن ، نم  مشچ  هب  مدق  وت 

يزاریش یناوضر 
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قدص هر 

ایب هار  امنص  مه  ناگدشلد  اب  هاگ 

ایب هاگ  افو ، مه ز  ینم  وچمه  اب  هار 

قاّشع تهاپس  ینسُح و  روشک  هشوت 

ایب هاش  يا  ینک  تهاپس  هب  ات  يرظن 

رهم رب  ملابب  وت  رهچ  وترپ  زا  هک  ات 

ایب هام  يا  ردب  تبیغ  هدرپ  سپ  زا 

تسود رطاخ  هنیآ  ینکن  رّدکم  رگ 

ایب هآ  يا  ردب  مگنت  لد  زا  رحس  ره 

: متفگ لگ  نآ  مرب  زا  دور  تساوخ  نوچ  شود 

ایب هاوخلد  هب  هاوخلد ، هب  هک  نوچ  يور  یم 

نم رتخا  دنلب  هام  يا  دوش  یهاوخن  رگ 

ایب هاتوک  وت  ناماد  قاّشع ز  تسد 

یهاگآ ام  يرامیب  هک ز  ناج  يا  مناد 

ایب هاگآ  ما  هتسخ  لد  یتسه ز  هک  نوچ 

مشاب تریح  يداو  رپسهر  یکب  ات 

ایب هارمگ  هتشگرس و  لد  لیلد  يا 

قیرط هچ  زا  مرب  وت  يوکب  هار  شمتفگ :

ایب هاگردب  قدص  هر  ار ز  ام  تفگ :
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دنرظتنم ناهج  رازاب  رس  رب  ناقشاع 

ایب هاچ  زا  ردب  رخآ  مه  وت  ام  فسوی 

هوک یئاناوت  شیب  نیزا  تشاد  را  یجنر » »

ایب هاک  زا  رت  هدیهاک  وت  رجه  زا  تشگ 

یجنر يداه 
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دبا ياه  هلق 

دیآ یمن  ملق  رد  تخُر  فصو  هچ  رگا 

دیآ یمن  ملد  نداهن ، تسد  ملق ز 

قشع ِتعسو  هک  مسق  يراد  وت  هک  یتعسو  هب 

دیآ یمن  مک  ِمجح  نیا  هتسخ  نهذ  هب 

تموصعم هاگن  ِفصو  ِتبسن  هچ  ارم 

دیآ یمن  متس  نیا  نم  هتسب  تسد  ز 

يدنخبل ياه  هظحل  نیرت  هنامداش  وت 

دیآ یمن  مغ  ِنهذ  رد  وت  ِزبس  مان  هک 

منت نازخ  هتسبلد  هدرسف و  نانچ 

دیآ یمن  مدق  کی  لد  وت ، ِراهب  ات  هک 

تسادخ دای  روضح  جوا  وت  كاپ  میرح 

دیآ یمن  مرح  رد  لد  هک  دوس ، هچ  ارم 

ملد تسانشآ  یئاهنت  تبرغ  هب  نانچ 

دیآ یمن  مه  هیاس  منت  ياپ  هب  اپ  هک 

حبص تیآ  هدیپس ، يا  نم ، ِلد  هناخ  هب 

دیآ یمن  مسق ، تغورف  ياه  هلعش  هب 

تلد يافص  زا  يراهب ، زبس  مجح  وت 

دیآ یمن  مدحبص  شوخ  میسن  زج  هب 
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يراپسب هدیپس  يافص  هب  ارم  رگا 

دیآ یمن  مک  وت  ِياطع  باتفآ  زا 

یتسه هّلق  ياشامت  هب  ربب  ارم 

دیآ یمن  مَدَع  يوب  وت  ِهاگن  اب  هک 

یناهبهب یئاجر  هَّللادمح 
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راظتنا لگ 

دیور یم  راهب  یئوگ  وت  ياهتسد  ز 

دیور یم  رازه  نارازه  هفوکش  لگ و 

دوب اسآ  زجعم  لد  زا  وت  دای  روبع 

دیور یم  راس  همشچ  ملد  ریوک  زا  هک 

لد زک  متریح  هب  نم  يا و  هشیپ  ربج  وت 

دیور یم  رایتخا  ارچ  ربج  رذب  ز 

تزیخ الب  هر  مدومن  رایتخا  وچ 

دیور یم  راد  هک  مدید  وت  يوم  رات  ز 

ترادید قوش  هب  نم  مهن  راد  هب  رس  وچ 

دیور یم  راظتنا  لگ  مشچ ، غاب  ز 

یک ات  نمچ  رد  زاورپ  تصرف  قوش  هب 

دیور یم  راهب  تتسد  هک ز  ایب  ایب 

يوضر ارهز 
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وت راظتنا 

تشذگ نم  هب  یلاس  وت  روضح  یب  زور  ره 

تشذگ نم  هب  یلالم  وت  تبیغ  بش ز  ره 

وت راظتنا  ملد  تشاد  هک  يا  هتفه  ناز 

تشذگ نم  هب  یلاس  هک  سرپم  نم  هام  يا 

تخر يرود  زا  نم  زیزع  فسوی  يا 

تشذگ نم  هب  یلاح  هچ  تسا  هگآ  بوقعی 

ارم دش  وت  يور  لگ  یب  فرص  هک  يرمع 

تشذگ نم  هب  یلاب  رپ و  یب  غرم  لاح  نوچ 

کیل ارم و  لگ  يا  وت  رجه  دوبن  ناسآ 

تشذگ نم  هب  یلاصو  دیما  اب  رجه  نیا 

دوب لاحم  مدرک  وت  قارف  رد  هک  يربص 

تشذگ نم  هب  یلاحم  رما  قشع  فطل  اب 

رهم هام و  کشر  يا  وت  يور  مدمآ ز  دای 

تشذگ نم  هب  یلامج  هام  هک  اجک  ره  رد 

حبص هب  ات  هک  دش  ببس  شود  وت  يدهع  دب 

تشذگ نم  هب  یلایخ  لالم و  زا  رپ  ماش 

دنک یمن  تیافج  یتیاکش ز  یجنر » »

تشذگ نم  هب  یلاح  وت  رهق  هب  ای  رهم  اب 

یجنر يداه 
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ما وت  رادتسود 

مأ وت  رارقیب  هک  نوزحم  نم  وت  يادف 

مأ وت  رادبرس  هک  تزیزع  ناج  هب  مسق 

ینم راسگمغ  هک  نک  يرظن  نم  هب  ایب 

مأ وت  راثن  ناج  هک  نک  يرذگ  نم  هب  ایب 

تسین ناتسب  هب  افص  تیور  لگ  یب  هک  ایب 

مأ وت  راذع  ِلُگ  نآ  هتفیش  هک  ارم 

دیوگ یم  هفازگ  نیکسم »  » هک هزمغ  هب  وگم 

مأ وت  رادتسود  هک  یناد  دناد و  يادخ 

يرئاز اضردّمحم 
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وت ياوه  مه  زاب 

دوش یم  هام  هتفه ، وت ، هار  هب  رظتنم 

دوش یم  هار  هب  ور  لد  هب  مهد  یم  هدعو 

تساه هچوک  رارق  یب  لد ، هک  بش  ياه  همین 

دوش یم  هانپ  یب  ما ، هدیمخ  هیاس 

ارم هّرذ  هّرذ  داد ، داب  هب  تا  يرود 

دوش یم  هآ  لکش  نم ، مامت  رس  هب  اپ 

بارش نوچ  هنهک  و  خلت ، همه  نم  ياه  هظحل 

دوش یم  هایس  ور  ملباقم ، هنیآ 

هدش رد  هبرد  وت  یب  تساهلاس ، هک  ینم  نیا 

دوش یم  هار  هب  رس  زاب ، هک  مهد  یم  لوق 

بش همین  مینک و  یم  وت  ياوه  مه  زاب 

دوش یم  هانگ  رپ  وت  مشچ  دای  هب  لد 

تسا هتسشن  رفن  کی  زونه ، لپ  هب  مدقکی 

يدنرز الیهس  دوش  یم  هام  هتفه  وت ، هار  هب  رظتنم 
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روهظ

درک دهاوخ  روهظ  وت ، سفن  اب  راهب ،

درک دهاوخ  رورم  ار ، اه  هیناث  باتک 

دیشروخ اه ، هلال  ضبن  شپت  زا  هرابود 

درک دهاوخ  رون  قرغ  ار  هرجنپ  هاگن 

تفر دهاوخ  غاب  ياشامت  هب  لد  هرابود 

درک دهاوخ  روضح  لیم  هفطاع  هرابود 

راهب ياه  هدنرپ  ار  ام  هناخ  توکس 

درک دهاوخ  روش  زاوآ  هنارت و  زا  رپ 

غاب رد  دز  همیخ  هک  ناسنآ  هتخوس ، نازخ 

درک دهاوخ  روبع  مه  یبش  هنارک ، نیا  زا 

تخرد مخز  هب  مسق  قیاقش ، غاد  هب  مسق 

درک دهاوخ  روهظ  وت ، سفن  اب  راهب ،

یجنران هرهز 
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راظتنا

ایب تسارایب  هرهچ  نمسای 

ایب تساپرب  هدکلگ  رد  روش 

اهتّلع همه  ياود  يا 

ایب تسانیب  وت  قشع  زا  هدید 

بیرغ رهد  نیا  رد  تسین  یمدمه 

ایب تساهلد  مدمه  وت  دای 

لد هک  نسح  کلم  يا  زاب آ 

ایب تساغوغ  هّجض و  رد  وت  یب 

ناج سنوم  يا  وت  هار  رد  مشچ 

ایب تسایند  هتسخلد  لیخ 

تسود يا  میداهن  وت  هار  هب  اپ 

ایب تساّیهم  وت  هار  هب  رس 

لد یئادلی  بش  غارچ  يا 

ایب تسادلی  بش  بش  ره  وت  یب 

یجنران هرهز 
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راظتنا

؟ نماب نوگ  هلال  راظتنا  يا  راظتنا ، يدرک ، هچ 

نم اب  نوخ  هجل  کی  لد  ياج  دش  رفسمه  ناسنیا  هک 

کنیا هار  هب  سب  زا  متشاد  نشور  هدید  غارچ 

نم اب  نوگژاو  رحب  تسا  هارمه  هدید  ياج  هب 

اّما اه ، هظحل  توکس  رد  مدرک  دایرف  ارت 

نم اب  نونج  روش  دش  زاسمد  ادص  كاوژپ  هب 

ار ناراظتنا  مشچ  ام  تس  يرازلگ  هفرط  تروضح 

نم اب  نورد  ياغوغ  شیب  نیا  زا  دنسپم  ایب ،

رگنب رظتنم  يا  وت ، رجه  گنس  لد ز  هتسکش 

نم اب  نوخ  يایرد  رب  هتسکشب  قیاق  نیا  ناور 

یناشاک هدیپس 
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ملد لباقم  زا 

نک روبع  ملد  لباقم  زا 

نک رورم  ار  هنهک  ياهمخز 

نزب ام  هب  يرس  ایب  مه  زاب 

نک رون  قرغ  هرابود  ار  هناخ 

دوخ روضح  اب  ایب و  نم ! بوخ 

نک روش  طاشن و  زا  رپ  ار  رهش 

نم بلق  ياه  هچوک  نایم  زا 

نک روبع  مه  زاب  هبیرغ  يا 

رتدنلب یلو  هقعاص  لثم 

نک روطخ  نم  لایخ  بش  رد 

ما هلیبق  نیا  هایسور  هک  نم 

نک روهظ  ادخ  رطاخ  هب  وت 

دار يدیعس  میحرلادبع 
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یقرش ياهناراب  دازمه 

یقرش ياهناراب  دازمه  ایب 

یقرش ياهنافوط  درگنابایب 

اهبش دیشروخ  نیرت  یئاشامت 

یقرش ياه  ناتسبش  هاگرحس 

شیور زاوآ  نیرت  یئافوکش 

یقرش ياهنابایب  رادیپس 

برغم ياهادرف  دودنا  عولط 

یقرش ياه  ناتسمز  رد  يراهب 

ادرف زادنا  مشچ  راد  تفایض 

یقرش ياه  نامهم  هاگترایز 

شتآ میهاربا  حور  یئاجک 

یقرش ياهناتس  ُتب  نکشب  ایب 

ینوطالقس میرم 
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رولب غاب 

درک دهاوخ  روهظ  وا  تبقاع 

درک دهاوخ  رون  قرغ  ار  كاخ 

تسا هدرمژپ  کشخ و  هک  ار  ام  لد 

درک دهاوخ  رولب  غاب  لثم 

توهرب نیا  ریوک ، نیا  زا  يزور 

درک دهاوخ  روبع  تمحر  ربا 

تسُش دهاوخ  هنیس  ار ز  اهدرد 

درک دهاوخ  رود  هب  ار  اه  هّصغ 

اعد هخاش  رازه  شکاپ  تسد 

درک دهاوخ  روبق  لها  رذن 

شدنخبل هک  وا  دیآ  یم  هآ ،

درک دهاوخ  روبص  ار  ناقشاع 

کش یب  شندیسر  قایتشا 

درک دهاوخ  رومن  ار  اه  مشچ 

لد يا  مروخ  یم  دنگوس  هآ ،

درک دهاوخ  روهظ  وا  تبقاع 

دنورالاس همطاف 
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هنیدآ رصع 

دوب متام  ورگ  رد  لد  وت  یب 

دوب مغ  رسارس  هنیدآ  رصع 

رحس هب  ات  بش  وت  رجه  مغ  رد 

دوب منبش  لگ  هلال و  لد  رد 

نمد تشد و  تسفن  میمش  زا 

دوب مرحم  تنت  سای  لگ  اب 

ام ییابیز  ییانعر و  همه 

دوب مدمه  وت  خر  اب  لزا  زا 

قشع هنییآ  رد  دیشروخ  هام و 

دوب مک  ام  لد  دندوب و  وت  اب 

تسنم ناج  رگ  وت ، رجه  همخز 

دوب مهرم  ام  لد  رب  وت ، دای 

قشع يداو  رهب  هک  ینامه  وت 

دوب مدآ  ینب  رخف  تتبیه 

زاب آ سجرن ، لگ  يا  رفس  زا 

دوب مس  ناراهب  دهش  تخر  یب 

مأ وت  يور  نآ  هتفشآ »  » هن نم 

دوب مهرد  ناهج  شیدنا  وت  یب 

امش ياهمدق  هب  هسوب ، رهب 
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دوب میرم  لگ  هبعک  رد  ات 

« ینارهت هتفشآ   » لّسوت لیعامسا  دّمحم 
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قفش نوخ 

هدید ود  زا  هبانوخ  تقارف ، زا  دراب  یم 

هدیسر بل  هب  اهناج  وت ، يودنه  لاخ  نوچ 

تناتسلگ هب  رگنب  یتسه ، نابغاب  يا 

هدیچ هتسد  هتسد  لگ  نارود  يافج  تسد 

يراهبون شخب  ناج  میسن  ناز  تسرفب 

هدیزو نازخ  داب  نآ  رد  هک  ینشلگ  رب 

هتفکشون ياهلگ  قارف  زا  هک  رگنب 

هدیمخ نمچ  ورس  دنلب  تماق  دش 

ور نیا  زا  دمآ و  شوج  هلال  رونت  رد  نوخ 

هدیود قفش  نوخ  ار  نامسآ  ياهگر 

يدارمان تسا و  سأی  ملاع ، هتفرگ  تملظ 

هدیپس دنز  رس  یک  دیّما ، حبص  کیپ  وک 

يراوس هرز  دیآ  هک  نآ  دیما  مراد 

هدید رون  هب  تملظ  طاسب  دنز  مهرب 

لد زا  يدورس  مناوخ  ظفاح  ياون »  » مه نم 

هدینش هتفگ و  زا  مدرک  هبوت  هک  زاب آ 

« اون  » جاهتبا يدهم 
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انشآ

هزات يادرف  رواب  زا  موش  یم  ُرپ 

هزات ياهوسارف  ات  میاشگ  یم  رپ 

ناراهب تمس  زا  دیآ  یم  انشآ  کی 

هزات ياپ  در  هچوک  رد  دنک  یم  لگ 

مدنام هنشت  ریوک  نوچ  اجنیا  تسیرمع 

هزات ياز  ناراب  ربا  يا  رابب  نم  رب 

ناراوس نافوط  یتشک  يادخان  يا 

هزات يایرد  لحاس  ات  ربب  ار  ام 

ردیح يوزاب  نیرخآ  يا  راقفلاوذ  اب 

هزات ياه  بحرم  قرف  کنیا  فاکشب 

« یناغفا رجاهم   » يدمحا رهاظ  دّمحم 
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ناراب شاعترا 

منیمز هب  يا  هدناشن  ناتخرد  لثم  تسرد 

منیبب زبس  هشیمه  ار  تلد  نامسآ  هک 

زونه هک  مه  زونه  اضاقت  ياه  هخاش  و 

منیرت خرس  يآ  دنزبس ، وت  يوجتسج  هب 

نشور هشیمه  يا  دش  یم  رگا  دوب  بوخ  هچ 

منیچ هب  باتفآ  هیاس ، ترواجم  رد  هک 

تسا ناراب  شاعترا  زا  رپ  هداج  مامت 

منیقی کش و  ياه  هچوک  زا  نک  روبع  ایب 

اهنت رفاسم  نیا  نم  ایآ ، دوش  یم  هک  نیبب 

منیشنب مد  هدیپس  ات  امش  راظتنا  هب 

ینادب هک  متساوخ  تسا ، نیا  نم  فرح  مامت 

منیمز هب  يا  هدناشن  ناتخرد  لثم  تسرد 

يدمحا نسحم 
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هنیئآ ساکعنا 

رادید نیسپاو  زاغآ  دوش  یم  عورش 

راوید هتسکش  ياه  هرجنپ  رانک 

قشع يا  ما  هتسشن  اشامت  هب  ار  وت  نم  و 

راذگب نم  رانک  ار  تلد  مامت  ایب 

دش دهاوخ  راظتنا  زا  رپ  هداج  ماشم 

رادیب بش  دیپس  يراذگب  اپ  وت  رگا 

هنییآ ساکعنا  يا  تنشور  هاگن 

رارکت دوش  یمن  زگره  هک  تس  یمّسبت 

یجنگ یمن  نامسآ  تفه  ورملق  رد  وت 

راشرس دوش  یم  وت  مان  تعسو  نیمز ز 

تسه یهار  هشیمه  ندیسر  دوز  يارب 

رادرب ار  راهب  اهلگ  هداج  رانک 

يدمحا نسحم 
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روهظ زبس  رحس 

تسین دیاب و  مفک  هب  شیابق  زبس  نماد 

تسین دیاب و  مفعش  کشا  لگ  شیاپ  شیپ 

حبص مد  ات  ششوخ  زیگنا و  لد  رکذ  زا  بش  ره 

تسین دیاب و  مفد  گنچ و  سفنمه  يا  هنیس 

ما هدمآ  سیوا  قاتشم  ترطف  اب  هک  نم 

تسین دیاب و  مفلس  كولس  يزابقشع و 

روهظ زبس  رحس  ناسب  زور  بش و  ره 

تسین دیاب و  مفرط  ره  زا  شتلصو  هدژم 

کشا رهوگ  زا  دشاب و  نارگ  لصو  تمیق 

تسین دیاب و  مفدص  نوچمه  نماد  هدید و 

دنتفر اّنمت  هب  شبوخ  خر  ناقشاع 

تسین دیاب و  مفص  ردص  رد  هلفاق  نیا  رد  اج 

بلط شوج  رطخ  زیخ و  الب  نابایب  رد 

تسین دیاب و  مفخت  سرج ال  رب  لد  شوگ 

یقوش شباکر  هب  تداهش  قوش  زا  مد  ره 

تسین دیاب و  مفط  نابایب  نادیهش  نوچ 

یقالخا ایرکز 
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یتسه لد  رون 

هار هب  مشچ  ناهج  وت  عولط  ياّنمت  هب 

هار هب  مشچ  ناکم  نوک و  تمدق  دیما  هب 

تسه یتسه  لد  رون  يا  وت  ياشامت  هب 

هار هب  مشچ  ناشکهاک  ناشکهاک ، نامسآ 

تسدب هنییآ  نمسای  ار  وت  يابیز  خر 

هار هب  مشچ  نامچ  ورس  ار  وت  يانعر  دق 

تسه ترجه  رد  وت  يراهب  زبسرس  حور 

هار هب  مشچ  نانک  هحون  ادخ  غاب  يرمق 

دنتسه لدیب  شک  یحارص  نادنر  هفرط 

هار هب  مشچ  ناغم  رید  هریاد  رد  همه 

دنا هتخود  ناشف  کشا  دوهش  ناتسبش  رد 

هار هب  مشچ  نایتولخ  رحس  هب  ات  بش  همه 

درتسگ یم  نوخ  مشیربا  زا  یشرف  تبشید 

هار هب  مشچ  نآ  دوخ  نامشچ  هدرپارس  رد 

تسا هتخود  وت  خر  تقارف  غاد  زا  بشما 

هار هب  مشچ  ناج  هتخوس  نیا  لد  هلعش  هلعش 
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نک نیز  یّلجت  بسا  یسفن  انینزان 

هار هب  مشچ  نامز  تسا و  گنز  هب  شوگ  نیمز  هک 

دُوب هک  نورب آ  ربا  زا  یمد  اباتفآ 

هار هب  مشچ  نارگن  ناکما  هموظنم  وت  یب 

یقالخا ایرکز 
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يرکسع لگ 

مینک مّسجت  ار ، لُگ  غاب  ایب 

مینک مّسجت  ار ، يرکسع  ِلگ 

میفکشب وا  تاراشا  غاب  هب 

مینک مّلکت  ار ، وا  تامارک 

تسا بش  توکس  هایسور  نیمز 

مینک ّمنرت  ار ، وا  حبص  ایب 

وا ناتسد  ناسحا  ات ز  ایب ،

مینُک مدنگ  قشع و  زا  رپ  ار ، نیمز 

یبش ار  ناهج  شرهم ، ناراب  ز 

مینک مهافت  سیخ  هناراهب ،

قوش هب  ار ، وا  نامشچ  لصف  ایب ،

مینک مدرم  میدقت  هنامیمص ،

ع)  ) نسح روبص  هاگن  رد  ایب ،

مینک مّسجت  ار  نامز  ماما 

تسوا نامشچ  دالیم  لصف  ایب 

مینک مّسبت  ار  وا  مشچ  ایب 

یلیعامسا اضر 
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اه هظحل  تسب  نب 

درک اوجن  وت  اب  بوخ  يا  دوش  یم  هرابود 

درک اپرب  همیخ  دیّما ، قرشم  يارو 

نامز ياهزرم  يوسارف  هب  دش  میقم 

درک اوأم  وت  ّتیمیمص  ياهتنا  رد 

تخیر هحیار  هشیب  يانهپ  هب  راو  میسن 

درک افوکش  ار  هچنغ  یلمخم  جات  و 

ار یفرب  ياه  هّلق  نیرترود  يامن 

درک ادیپ  حبص  لاّیس  هم  رد  هرابود 

لگنج یجرش  ياهسفن  دادتما  رد 

درک ایرد  هب  ور  رابکبس  زبس و  لالز و 

ار ینابرهم  گنر  یفدص  لحاوس 

درک ادرف  ریصب  نارفسمه  ریسم 

تسیئاشامت اه  هداج  نیا  تیاهن  ایب 

درک اغوغ  وت  یب  قشع  کبل  ین  هک  ایب 

ییایرد ناشو  یبآ  هناش  يارو 

درک اشامت  ناوت  یم  ار  هرجنپ  هاگپ 
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مرظتنم راهب ، روبص  راوس  ایب 

درک اّنمت  ار  وت  روهظ  قشع  هک  ایب 

تنامشچ نامک  نیگنر  يزاب  هب  ملد 

درک او  اه  هظحل  تّذل  يوس  نآ  هب  يرد 

ینالصا هدیعس 
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راظتنا راطفا 

راظتنا راب  ررش  غاد  میا و  هدنام  ام 

راظتنا راوآ  ینیگمهس  ریز  رد 

مینک یم  دادملق  روهظ ، ار  هیاس  ره 

راظتنا راوید  هب  میا ، هریخ  هک  سب  زا 

میتخیرب ییادج  خرس  کشا  ردق ، نآ 

راظتنا رازلگ  نماد  تسام ، ناماد 

لصو راد  هزور  نیا  رب  میترکف  هب  يرمع 

راظتنا راطفا  هب  هدنام  بورغ  نیدنچ 

دیدن یلو  ار ، دُحا  دوب  هدید  خیرات 

يراشفا دیجم  راظتنا  راوخرگج  دنه  درک  هچ  ام  اب 
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ینامهم

یناهنپ باتفآ  نآ  دنک  یم  عولط 

ینافرع يایفارغج  قرشم  تمس  ز 

؟ تسیچ هناشن  درپ ، یم  ملد  کلپ  هرابود 

ینامهم هب  یسک  دیآ  یم  ما  هدینش 

راهب راب  رازه  زا  تسا  رتزبس  هک  یسک 

یناد یم  هک  نانچنآ  یسک ، تفگش  یسک ،

تسا زاورپ  هچ  ره  زاغآ  هطقن  هک  یسک 

ینایاپ طخ  قشع  رفس  رد  هک  ییوت 

دنیوگ یم  هک  اهربا  نآ  هناهب  ییوت 

یناراب ياوه  نیا  دوش  فاص  هک  ایب 

دابآ اجک  ره  میلقا  یلاوح  زا  وت 

یناریو هب  ور  رهش  نیا  دور  یم  هک  ایب 

قشع یتشک  تفرگ  رگنل  وت  مان  رانک 

ینافوط تسا  یشمارآ  وت  دای  هک  ایب 

رصیق روپ  نیما 
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وت یب  حبص 

دراد هنیدآ  کی  رهظ  زا  دعب  گنر  وت  یب  حبص 

دراد هنیک  زا  یتلاح  ینابرهم  یتح  وت  یب 

يزابقشع راک  تسا  لیطعت  دنیوگ  یم  وت  یب 

دراد هنیدآ  هبنش و  زا  ربخ  یک  اّما  قشع 

اّما وت ، راکنا  هب  دناوخ  یم  هناریو  رب  دغج 

دراد هنیجنگ  نآ  زا  ییوب  اه  هناریو  نیا  كاخ 

دمآ مدای  میوگب  يرود  شجنر  زا  متساوخ 

دراد هنیرید  يدنواشیوخ  رازآ ، اب  قشع 

مرآ رب  یتسد  وزرآ  رد  ات  تسین  منآ  يور 

دراد هنیپ  زا  وربآ  گنر  هک  یتسد  نآ  شوخ  يا 

يرارقیب اب  دشک  یم  رپ  ناقشاع  ياوه  رد 

دراد هنیس  رد  وا  هک  یمخز  یهاچ  رتوبک  نآ 

دیاشگ یم  ار  یگریت  گرزب  لفق  ناهگان 

دراد هنییآ  ُرپ  رهش  دیلک  شتسد  رد  هک  نآ 

روپ نیما  رصیق 
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مورب اجک 

مورب اجک  ارم  ینارب  شیوخ  رگا ز 

مورب انشآ  يوک  نآ  زا  تبرغ  هب  اجک 

مَِین درگ  هزره  سفن  هسوسو  قیفر 

مورب اجک  ره  هب  تزیزع  دوجو  یب  هک 

تمغ ناغف ز  ولگ  دص  اب  هک  رادم  اور 

مورب ادص  یب  وت  شیپ  هدید ز  کشا  وچ 

تسار وت  شیع  طاسب  ياون  گرب و  هک  نونک 

مورب اون  یب  گرب و  یب  هدزمغ ، هاوخم 

اجک قشع  حیسم  يا  ینم  درد  بیبط 

مورب اود  یپ  رد  وت  هگرد  ریغ  هب 

یناسارخ رگزرب  ریما 
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 … وت ریپ  ردپ  رهب 

تسین یسک  وت  زج  ءارمألا  ریما  زورما 

تسین یسردایرف  وت  ریغ  لد  هلان  رب 

اسیلک رید و  رد  هناختب و  هبعک و  رد 

تسین یسرج  کناب  وت  سوقان  همغن  زج 

ار نالد  هدرسفا  هرمز ي  ام  یمرگ  لد 

تسین یسبق  باهش  وت  قشع  شتآ  زج 

تهام وچ  راسخر  ندید  سوه  زا  ریغ 

تسین یسوه  نارای  ترسح  رپ  لد  ردنا 

نکفا رب  راسخر  هدرپ ز  لد  يدهم  يا 

تسین یسپ  شیپ و  هر  میناگدشمگ و  ام 

بوقعی وچ  مالسا  هتشگمگ و  فسوی  وت 

تسین یسفن  رگید  وت  ریپ  ردپ  رهب 

یمایپ هک  ای  ینهریپ  تردپ  رهب 

تسین یسمتلم  شأوت  نیا ز  زج  هک  تسرفب 

مالسا مغ  زک  تلد  درد  وت و  نابرق 

تسین یسرداد  ترگد  مدامد  کشا  زج 

یمق يراصنا 
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راظتنا

تسا زیربل  راظتنا  زا  ما  هدید  هک  ایب 

تسا زیخ  شطع  ما  هدیتفت  هنیس  ریوک 

یناراهب روآرکس  شیور  هوکش 

تسا زیئاپ  راهب ، تیور  توارط  یب  هک 

تسا يراج  وت  هاگن  رطع  هفطاع  غاب  هب 

تسا زیمآ  رطع  وت  میمش  ناج ز  ماشم 

داب وت  دای  نایشآ  ام  رطاخ  هشیمه 

تسا زیگنا  رطاخ  زاورپ  وت  ياوه  رد  هک 

تس یئاحیسم  زجعم  وت  همغن  هک  ناوخب 

تسا زیب  رکش  روآ و  روش  وت  مرگ  ياون 

ددرگ یمن  اهر  تیوم  هقلح  ملد ز 

تسا زیوالد  ناتب  دنلب  ناوسیگ  هک 

درکن روبع  ملد  راید  راس  هچوک  ز 

تسا زیهرپ  يوک  هچوک  نیا  هک  تسود  ریغ  هب 

نک یهاگن  ما  هدولآ  لد  رب  ایب و 

تسا زیچان  هانگ  هوک  وت  وفع  شیپ  هک 

روپ یتارب  ساّبع 

ص:165

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 192 

http://www.ghaemiyeh.com


رخآ هدیپس 

ییآ یم  زاب  هک  رخآ  هدیپس  يا  وت 

ییابیز هچ  ره  ياشامت  هب  ربب  ارم 

ییآ یم  هرابود  دیاش  هک  هناهب  نیا  هب 

ییایرد مشچ  ود  مداد  هرجنپ  تسد  هب 

لگ کی  اب  راهب  زگره  هدماین  نیبب 

ییاهنت هب  تدوخ  يراهب  هک  یلگ  نآ  وت 

تساج رب  اپ  تخرد  اجنیا  وت  مارتحا  هب 

یناد یم  طولب  مایق  زار  هک  ییوت 

« يراشرس راهب  زا  ینت  زبس  ورس  وت  »

ییالاب دنلب  تهیبش  هدیدن  یسک 

تدنخبل روهظ  ات  وگب  هدنام  ردقچ 

ییارهز قشع  هب  مهاگن ، سامتلا  هب 

یکومل یئوزرب  هللا  تیاده 
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هداج ياهمشچ 

تخوس هداج  ياهمشچ  تروبع  طحق  زا  بشید 

تخوس هداجس  یناشیپ  وت  نارجه  بت  رد 

شطع مره  نیا  رد  اّما  یتشاد  یتسم  مشچ 

تخوس هداب  مه  لد و  مه  تمشچ  طحق  رد  ناهگان 

دوب زبس  يزور  هک  میاهوزرآ  اّما  وت  یب 

تخوس هداتفا  ربت  مخز  شتآ و  موجه  رد 

هدب مزاورپ  لاب  هدنرپ  رپ  تتسد  هک  يا 

تخوس هداس  میاهلاب  نامسآ و  دز  يا  هلعش 

رد آ تبیغ  هدرپ  زا  ام  رصع  راقفلاوذ 

تخوس هداج  ياهمشچ  يراظتنا  مشچ  زا  رگید 

یکومل یئوزرب  هللا  تیاده 
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قشع قریب 

دوجو میمص  زا  میناوخب  هرابود  ایب 

دودو نهآ  رهش  هب  ار  یتفطاع  دورس 

! رهم تیآ  هرابود  نکفیب  رهم  هار  ز 

دوبک شود  يور  هب  شزاون  زبس  يادر 

گنر یلین  خرچ  دیّما  رتخا  دنخب 

دوشگن سک  باقن  یبطق  بش  نیا  يور  ز 

دنا هتخات  رون  نارای  ییوج  هنیک  هب 

دودنا هیس  بش  نیا  رد  هقعاص  هاپس 

میهدب رس  رهم  زاوآ  هرجنح  قمع  ز 

دور هنارک  رد  زا  امه و  ياه  هدرپ  ز 

رون شبات  يزورآ  رد  ملولم و  بش  ز 

دوعسم يرتخا  هار  رب  هتخود  مشچ  ود 

ییآ زاب  هک  مهد  یم  لد  هب  هدعو  رازه 

دوعوم هراتس  يا  مرمش  یم  هراتس 

دیشروخ قریب  هریت  بش  ماب  هب  نزب 

دورس هناقشاع  میناوخب  هناحتاف  هک 

دنورادهب ربکا 
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بوخ يا 

حبص هدیپس  يا  وت  لیمج  لامج  اشوخ 

حبص هدیرج  رد  تسادیپ  وت  ياه  هولج  هک 

زیخاتسر ناج  دوعوم ، هعیلط  اله 

حبص هدیپس  لگ  دیورب  وت  اب  هک  ایب 

سای لگ  نمچ  نمچ  ملایخ  تشدنهپ  هب 

حبص هدیمد  لگ  ياوهب  دش  هتفکش 

زور رجنخ  هدیرد  ار  بش  تملظ  يولگ 

حبص هدیدپ  رد  دیّما  نشور  يامن 

بوخ يا  نم  ناگدید  زا  یبیاغ  هچ  رگا 

حبص هدیرفآ  يابیز  هرهچ  هب  اشوخ 

دنورادهب ربکا 

ص:169

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 196 

http://www.ghaemiyeh.com


راظتنا

راظتنا رادلد ، يوم  میمش  يا 

راظتنا رای ، تقرف  راگدای 

قارف نارجه و  نیرید  مدمه 

راظتنا رادید ، دیّما  هیام 

یسکیب ياهزور  ریگتسد 

راظتنا رات ، بش  رادیب  عمش 

نوچ دنچ و  یب  ندید  مدکی  رهب 

راظتنا راذگب ، هدعو  مبیبح  اب 

ما هدنامرد  هدید  رب  نک  محر 

راظتنا رادرب ، هدرپ  شلامج  زا 

رفسمه يا  میسر  یم  دصقم  هب  یک 

راظتنا رادید ، ماگنه  دوب  یک 

دنک یم  رس  شوخ  وت  شوغآ  رد  وا 

راظتنا رابمغ ، يایند  کی  ام و 

دوش یم  هصالخ  وت  رد  نم  رمع 

راظتنا راشرس ، وت  زا  میاه  هظحل 

یقاس زورهب 
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رهم هولج 

تسین وت  يالاب  ییابیز  دح  رد  مه  قشع 

تسین وت  ياشامت  قرغ  را  نم  مشچ  رب  كاخ 

دوجو قافآ  رد  هک  يرهم  هولج  نامه  وت 

تسین وت  يادوس  همه  نآ  رد  هک  تسین  رس  چیه 

نامز زاغآ  زا  مدرگ  یم  وت  لابند  هب  نم 

تسین وت  يارحص  بت  رد  نم  وچ  هراوآ  چیه 

وت ندید  مدوش  رّسیم  هک  مزارفرس 

تسین وت  ياپ  فک  كاخ  را  نم  قرف  رب  كاخ 

شاک وت  مشچ  زا  موش  تقیقح  يانیم  تسم 

تسین وت  يانیم  وچ  هک  تقیقح  هب  انیم ، چیه 

شابلزق زورهب 
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دوعوم هنیدآ 

ارم هنیس  درشف  یم  هک  نیا  تسا  درد 

ارم هنیرید  مغ  دنک  یم  رادیب 

دنا هتسب  ریجنز  هب  تساهلاس  هک  نانآ 

ارم هنیپ  رپ  هدروخ و  مخز  ناتسد 

دننکشب راب  نیا  هک  دنا  هدروخ  دنگوس 

ارم هنییآ  تمرح  قشع  نان و  اب 

دشن یعنام  ناشیزاب  هلیح  هک  اشاح 

ارم هنیک  رو  هلعش  ناشفشتآ 

نک باتش  اقآ »  » دش گرم  فالغ  مغیت 

ارم هنیدآ  نانیا ، هب  نک  تابثا 

یتشهب دّمحم  دّیس 
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ارحص نماد 

میدرک وت  ياّنمت  ياج  لد  هناخ  ام 

میدرک وت  يایهم  هناخ  ایب  تسود  يا 

میبارخ تسم و  یلو  هداب  زا  ربخ  یب  ام 

میدرک وت  يالهش  هدید  دوخ  هنامیپ 

میدرپس وت  لاصو  ياّنمت  هب  يرمع 

میدرک وت  ياشامت  رهب  زا  رگد  يرمع 

میتشذگب ایرد  بل  زا  نابل  هنشت  ام 

میدرک وت  يارحص  نماد  زا  شطع  عفر 

میتشذگ رید  هعموص و  زا  دجسم و  زا 

میدرک وت  يّالصم  هب  ور  دوخ  هلبق  نوچ 

تاوامس نیسای و  هبدن و  هعماج و  اب 

میدرک وت  ياضیب  دی و  زا  اور  بولطم 

رادیب تلود  يا  دوخ  يور  امنب  بشما 

میدرک وت  يامیس  هدعو  نارظتنم  رب 

تسین بجع  ماب  نیز  هدزرس  رگا  دیشروخ 

میدرک وت  يابیز  خر  زا  غارچ  هناخ  رد 

این رایهب  دیعس 
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راوس هار  هب 

دیرگ یم  راوس  هار  هب  مشچ  رازه 

دیرگ یم  راظتنا  بت  نامز ز  نیمز ،

رذگب اهتشد  یمیسن ز  وچ  ایب  ایب 

دیرگ یم  رادغاد  یفرط  ره  هلال  هک 

مدید یلو  لزغ  مدورس  رایتخا  هب 

دیرگ یم  رایتخا  یب  هچ  هژاو  مشچ  هک 

دنتفر همه  ناقشاع  تندمآ  يارب 

دیرگ یم  رارق  یب  نامز  وت  یب  هک  ایب 

تس هدییور  هچ  ام  نوگلگ  هطخ ي  نایم 

دیرگ یم  راوگوس  قفا  تهب  مشچ  هک 

قشع هطخ  ناگماج  نفک  فرژ  هاگن 

دیرگ یم  رادبرس  نت  ياه  هراپ  هب 

دور دب  رد  قرغ  هک  رگنب  هقردب  مشچ  هب 

دیرگ یم  راپسهر  يا  هلفاق  هار  هب 

داب هلجح  نایم  رد  کلف  ربا  سورع 

دیرگ یم  رابت  نینوخ  هلال ي  گوس  هب 

ریپ یجان  قیمع  هاگن  هک  ایب  ایب 

دیرگ یم  راظتنا  هر  تسد  رود  هب 

يدابآ بیبح  یگیب  زیورپ 
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ص:174
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دایرف هلولگ  اب 

نتسیز باوخ  رد  وت  لایخ  اب  تسا  تخس 

نتسیز بآ  شطع  اب  ریوک  نانوچ 

نامز یشومارف  درز  درگ  هرهچ  رب 

نتسیز باق  سفق  رد  راو  ریوصت 

نتخاس هناریو  تواقش  اب  دغج  نوچ 

نتسیز باتبش  مدمه  راو  شاّفخ 

وت بات  هنییآ  نشور  هاگن  زا  رود 

نتسیز بادرم  تراسا  رد  هراومه 

راهب یئاشامت  حبص  باتفآ  يا 

نتسیز بادرس  لد  رد  وت  یب  دنچ  ات 

ولگ رد  دایرف  هلولگ ي  اب  تسا  تخس 

نتسیز باترپ  هظحل ي  راظتنا  رد 

زوسب بش  زورفا و  رب  هرهچ  رهم  زیخرب و 

نتسیز باوخ  رد  وت  لایخ  اب  تسا  تخس 

یبارت نیّدلا  ءایض 
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هارب مشچ 

هار هب  مشچ  ارت  تسودیا  منم  ییایب  ات 

هار هب  مشچ  اج  همه  تیور  لگ  دیما  هب 

راذگم ّتبحم  رازلگ  لگ  يا  نیا  زا  شیب 

هار هب  مشچ  اج  همه  تیوک  رس  ناقشاع 

دنریگ یناج  وت  ات ز  يرحس  میسن  يا 

هار هب  مشچ  ادُج  هزبس  ادُج ، هلال  ادُج ، لگ 

دناشفا کشا  رهوگ  تمدق  راثن  ات 

هار هب  مشچ  افو  ناتسلگ  هب  سگرن  هدنام 

رضخ هک  يآ  زاب  وت  كاپ  مدق  يادف  يا 

هار هب  مشچ  اقب  بآ  َِرب  هدنام  بل  هنشت 

دراد تهار  هب  هدید  فعش  قوش و  اب  هبعک 

هار هب  مشچ  افص  تسا و  نارگن  لد  سب  هورم 

دیشوج رگید  وت  رجه  زا  نم  مشچ  همشچ 

هار هب  مشچ  امنص  يراذگم  منیزا  شیب 

تسه ارآ  ناهج  دیشروخ  هک  يامنب  يور 

هار هب  مشچ  ادخ  هب  هم  يا  وت  رادید  رهب 

یئارآ ناهج  داوج 
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وجتسج

هنامیپ هب  هنامیپ  نم ، اب  دنزن  زگره 

هناخیم هب  هناخیم  میوج  شنم  هک  سک  نآ 

اه یئادُج  رهش  رد  وت ، زا  ما  هدشمگ  نم 

هناشاک هب  هناشاک  مدرگ ، یم  وت  لابند 

دیوگ یم  وت  نسح  زا  سگرن ، لگ  حور  يا 

هناورپ هب  هناورپ  هلالآ ، هب  هلالآ 

وت لایخ  لد ز  اب  میوگ  یم  هک  تسا  يرمع 

هناسفا هب  هناسفا  نتسب  ناوت  دنچ  ات 

تراسخر وترپ  زا  يزیخرب ، هک  زور  نآ 

هناختب هب  هناختب  دتفا  گنرف  هب  شتآ 

تنارجه مغ  نم  رب  تسا  هدرک  متس  هک  نیدنچ 

هناگیب هب  هناگیب  تسود ، يا  دنکن  زگره 

تشذگب نونج  زرم  زا  وت  لالج  ياغوغ 

هناوید هب  هناوید  شبوشآ  زا  دیوگ  یم 

يدّمحم لالج 
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یناعنک فسوی  يا 

ینابایب نونجم  اناج ، مأ  وت  قشع  زا 

یناریح يداو  رد  نادرگرس ، منافوط و 

منایرگ مربا و  نوچ  منالان ، میان و  نوچ 

یناماس رس و  یب  رد  مناشود ، هب  هناخ  زا 

اهناتسب قنور  يا  اهناتسبش ، عمش  يا 

ینامهم هب  يآ  زاب  اهناشیرپ ، مزب  رد 

قشع غاب  هب  هک  زاب آ  قشع ، غارچ  مشچ و  يا 

یناغارچ هدیدرگ  قشع ، غاد  هلال ز  زا 

دندرک نفک  هلالآ  دندرک  نت  رس و  رذب 

ینآرق نشلگ  رد  لد ، يا  نانهریپ  لگ 

ناحلا شوخ  لبلب  يا  ناج ، غاب  يرمق  يا 

یناشفا لگ  لصف  دش  ناتسب  نیا  رد  هک  زاب آ 

مزیوآ وت  فلز  اب  مزیخ ، ابص  وچ  مهاوخ 

یناتسب دهاش  يا  مزیر ، تمدق  رد  ناج 

ادیش لد  هرطق  نیا  ایرد ، سوه  دراد 

ینافوط لد  زا  ياو  ادوس ، نیا  رس  زا  داد 

ناشنب يرذگ  يزور  ناشطع  نم  لاح  رب 

یناوضر یقاس  يا  نازوس ، لد  زوس  نیا 
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منیب یمن  وت  اب  زج  منییآ ، وت  رهم  يا 

یناشیرپ نایاپ  منیکسم ، رطاخ  رب 

شیورد لد  هتسخ  نیاک  شیدنا  ریوک »  » لاح رب 

یناعنک فسوی  يا  شیب ، دنامن  رجه  زا 

« ریوک  » يدّمحم اضرمالغ 
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نسح ثیدح 

دریگ یم  هناهب  لد  تخر  لصو  قوش  هب 

دریگ یم  هناشن  مبلق  وت  رجه  گندخ 

دز مناج  هب  ررش  رخآ  وت  يور  قارف 

دریگ یم  هنابز  شتآ  ملد  نمرخ  ز 

دش وت  رهم  هاگیاج  نم  هدیمر  لد 

دریگ یم  هناخ  جنگ  نآ  رد  تس ، يا  هبارخ 

تسین اج  ره  هب  نایشآ  ارم  قشع  يامه 

دریگ یم  هنایشآ  طقف  تسود  ماب  هب 

مراگنب همان  هب  تلامج  فصو  هنوگچ 

دریگ یم  هناسف  گنر  وت  نسُح  ثیدح 

الب جوم  نایم  رد  لد  یتشک  هتسکش 

دریگ یم  هنارک  اهنت  وت  فطل  رانک 

تسا یماد  بجع  وت  ماف  هیس  فلز  جنکش 

دریگ یم  هناد  تسا و  دنمک  هب  لد  غرم  هک 

راهب هشیمه  لگ  يا  وت  تعلط  نسح  ز 

دریگ یم  هناوج  ناتسلگ  تفرب و  نازخ 
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ار ناج  تمدقم  هب  مراپس  هک  نآ  تسا  شوخ 

دریگ یم  هناهب  مئاد  درادن و  اهب 

نیکسم يولع )  ) ینسح و روشک  ویدخ 

دریگ یم  هناتسآ  نیا  زا  شیوخ  تارب 

« يولع  » یناگیاپلگ يدّمحم  نیسحمالغ 
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حبص باتفآ 

تسادیپ وت  يا ز  هولج  هک  اج  ره 

تساشامت راک  هب  نم  نامشچ 

لاّیس تقادص  يا  حبص ، يا 

تسابیز وت  مان  قشع ، دننام 

ممشچ ربارب  ییوت  ایآ 

تسایؤر یلایخ و  یباوخ و  ای 

باتهم وت  زامن  دهاش  يا 

تسایوپ هک  تسوت  قشع  هب  یتسه 

تیاده حبص  باتفآ  يا 

تسارام وت  يور  لاصو  روش 

یتشذگ دنت  راوسهش ، يا 

تساج رب  وت  درگ  زونه  اّما 

ییایب هار  مادک  زا  ات 

تساج نامه  هلبق  زامن و  ار  ام 

نابیقر نعط  هدنام  تفگ  یب 

تساّیهم غیت  عرد و  زیخرب ،

مصخ نیاک  هدبعش  طاسب  سب  يا 

تسارایب رکم  دیک و  هار  زا 
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زورید مغ  رد  تفر  زورما 

تسادرف هداج  هب  نامنامشچ 

تساپ رب  وت  هاگ  همیخ  هک  اج  ره 

تساجنامه قشع ، ماقم  کش  یب 

سردم نیسح  ریما 
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ناهج دیّما 

تسا هتسب  رس  زونه  تلامج  زار  هنوگچ 

تسا هتسب  رد  باتفآ  هم و  هب  شا  هولج  هک 

دوجو کلم  هک  ناج  ناج  يا  وت  رما  هب  اضق 

تسا هتسب  رومان  وت  دوجو  دوج  هب  رظن 

یسرپ یم  هچ  نم  مقشع ز  هدیشک  الب 

تسا هتسب  رگد  هفوفلم  هب  قشع  زار  هک 

تفر مناوت  اجک  ناج  يا  وت  ناتسآ  ز 

تسا هتسب  رپ  لاب و  غرم  نوچ  وت  يوک  هب  لد  هک 

تسود يا  وگم  لد  هتسخ  نم  کشا  هآ و  ز 

تسا هتسب  رتو  کشخ  هچ  ره  رب  وت  رهم  شقن  هک 

وا هّرط  هک  مربلد  نآ  هزمغ  ریسا 

تسا هتسب  رس  هب  ات  ياپ  زا  هلسلس  هب  ارم 

درادهگن ادخ  شدوسح  مخز  مشچ  ز 

تسا هتسب  رش  عفد  رهب  زا  دحا  اب  دهع  هک 

ار هرپ  بش  تسین  دیشروخ  ندید  بات  وچ 

تسا هتسب  رب  هدید  رهم  زا  هک  تسوا  هانگ 
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ناهج مشچ  تسا  نشور  وا  خر  زا  هک  اله 

تسا هتسب  رگم  ما  هدید  منکن  رظن  ارچ 

رون هلالس  يا  ینادرم »  » هدید غورف 

تسا هتسب  رگداد  وت  فطل  هب  دیما  ناهج 

ینادرم یلع  دّمحم 
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دیآ یم  نامرهق  هشیمه  درم  نآ 

دیآ یم  ناذا  گناب  نوخ  دهشم  زا 

دیآ یم  نازخ  ِناوخ  زا  لگ  رادرس 

بش رد  ناهنپ  نادحلم  هنشد  زا 

دیآ یم  نارک  ره  نوخ ز  هبالیس 

قشاع نارتخا  دنلب  دایرف 

دیآ یم  نامسآ  خارف  يان  زا 

تسا يرادیب  هنیآ  شلد  هک  يریپ 

دیآ یم  ناوج  قشع  هبذاج  اب 

دراد شنیرفآ  نابز  هک  يرای 

دیآ یم  نامگ  دح و  یب  يداو  زا 

راصح رهش  هتسخ  نارظتنم  يا 

دیآ یم  نامرهق  هشیمه  درم  نآ 

كاخ یجنم  قفا  دولآ  هم  هار  زا 

دیآ یم  نامد  هراتس  بسا  اب 

لگ هموظنم  هک  هدژم  نایرهوج  يا 

دیآ یم  نایع  مد  هدیپس  سوک  اب 

يرادیب يدانم  قلف  ماب  رب 

دیآ یم  ناقشاع  ریما  هک  دیوگ 

دیوش رادیب  هتفخ  ناگدز  بش  يا 
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دیآ یم  ناج  قرشم  زا  لد  دیشروخ 

دیهش نارادبرس  هلعش  نشلگ  رد 

دیآ یم  نامّزلا  بحاص  هک  دنتفگ 

ینادرم هَّللارصن 

ص:186

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 215 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاشگب باقن  یک  ات 

ییاهنت مدمآ ز  ناج  هب  وت  یب  هک  ایب ،

ییابیکش نیزا  شیب  ارم  ربص  دنامن 

تایح گرب  تسین  وت  یب  ارم  ناج  هک  ایب ،

ییانیب تسین  وت  یب  ارم  مشچ  هک  ایب ،

دبای یمن  یتحار  ملد  وت  یب  هک  ایب ،

ییانیب هدید  ود  درادن  وت  یب  هک  ایب ،

تمغ دوش ز  ربز  ریز و  همه  ناهج  رگا 

ییاهنت هب  يا  هدرک  وخ  وت  هک  مغ ؟ هچ  ارت 

لاح همه  رد  تست  يور  مه  وت  يور  باجح 

ییادیپ هکسب  ملاع ز  همه  زا  یناهن 

دیاب یمن  رد  چیه  ار  وت  نسح  سورع 

ییاشامت هدید  رگم  هولج ، هاگ  هب 

مدرک اه  هلان  وت  يوک  رس  رب  هکسب  ز 

ییاشامت لد  نیکسم  نم  رب  تخوسب 

هدرم یملاع  قشع  زا  وت ، يور  هدیدن 

ییامنب لامج  دوخ  رگا  دنامن ، یکی 

يزادنا رس  ات  زادنا ، رب  هدرپ  هرهچ  ز 

ییادیش وت ز  يور  رب  دناشف  ناور 
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یسفن را  دشاب  هچ  ینیشن ؟ هچ  رد  هدرپ  هب 

ییآ نورب  يا  هراچیب  لد  شسرپ  هب 

یلد هتسکش  هتسخ  لد  هب  ینک  رظن 

ییاشخب هب  ورب  دیآ ، تتمحر  هک  رگم 

تسیدنموزرآ هراچیب  یقارع »  » لد

ییاشگب باقن  یک  ات  هک : هتسب  دیما 

ینادمه یقارع 
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لد يوزرآ 

یناج رسارس  فطل  زا  هک  يا 

ینادنچ دص  وت  هک  دشاب ؟ هچ  ناج 

هدرم دص  ینک  هدنز  یمد  هب 

یناج یتایح ، بآ  ییسیع ،

سک همه  دیآ  وت  ياشامت  هب 

یناتسب ینمچ ، يراز ، هلال 

همه دنرآ  وت  يور  رد  يور 

یناناج يا ، هنیآ  يا ، هلبق 

ینم رامیب  لد  يوزرآ 

ینامرد یتیفاع ، یتّحص ،

دنا هتسارآ  وت  هب  نابوخ  همه 

یناجرم يرهگ ، ییابرهک ،

یقارع نیدلا  رخف 
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یشاب وت 

یشاب وت  شنامرد  هک  يدرد ! اشوخ 

یشاب وت  شنایاپ  هک  یهار ! اشوخ 

دنیب وت  راسخر  هک  یمشچ  اشوخ 

یشاب وت  شناطلس  هک  یکلم ! اشوخ 

يدرگ وت  شرادلد  هک  لد ! نآ  اشوخ 

یشاب وت  شناناج  هک  یناج ! اشوخ 

ینارماک یمّرخ و  یشوخ و 

یشاب وت  شناهاوخ  هک  دراد  یسک 

يراودیما لد  دشاب  شوخ  هچ 

یشاب وت  شناج  لد و  دیّما  هک 

تسود يا  دشاب  ترشع  يداش  همه 

یشاب وت  شنامهم  هک  هناخ  نآ  رد 

ار یسک  دیآ  شوخ  رازلگ  لگ و 

یشاب وت  شناتسلگ  رازلگ و  هک 

ار وا  هک  ارنآ  سک ؟ دیآ ز  كاب  هچ 

یشاب وت  شنابهگن  رادهگن و 

ار یلدیب  نامیا  رفک و  زا  سرپم 

یشاب وت  شنامیا  مه  رفک و  مه  هک 
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تسویپ هک  قشاع ، نآ  زا  ناهنپ  وشم 

یشاب وت  شناهنپ  ادیپ و  همه 

دیوگب ناج  كرت  هب  نآ  يارب 

یشاب وت  شناج  ات  هراچیب  لد 

مئاد تسدرد  بلاط  یقارع 

یشاب وت  شنامرد  هک  نآ  يوبب 

ینادمه یقارع 
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ییاجک

؟ ییاجک ادیش ، وت  قشع  زا  مدش 

؟ ییاجک اناج ، تمیوج  یم  ناج  هب 

ملاع درگ  تیوس  هب  میوپ  یمه 

؟ ییاجک اج ، ره  ار  وت  میوج  یمه 

یجنگن ملاع  رد  نسح  زا  وت  وچ 

؟ ییاجک ای  ینوچ ، وت  ات  منادن 

تسین رذگ  ار  سک  ییوت  هک  اجنآ  وچ 

؟ ییاجک ات  دناد ؟ هک  مسرپ ؟ هک  ز 

ناهنپ هلمج  نکلو  ییادیپ  وت 

؟ ییارچ ادیپ  يا ، هن  ناهنپ  رگو 

تساغوغ روش و  رپ  یملاع  تقشع  ز 

؟ ییاجک اغوغ  نیرد  ات  مناد  هچ 

تقشع يادوس  مرس  ردنا  داتف 

؟ ییاجک ادوس ، نیز  هتشگرس  مدش 

وت مغ  راوخ  نوخ  يداو  نیرد 

؟ ییاجک اهنت ، سک و  یب  مدنامب 

ص:192

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 221 

http://www.ghaemiyeh.com


ار ام  ناریح  هتشگرس  لد 

؟ ییاجک امنب ، یهر  رد  یناشن 

« یقارع  » نیکسم دش  وت  يادیش  وچ 

؟ ییاجک ادیش  يا ، رخاک  ییوگن 

ینادمه یقارع 
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ییاجک

؟ ییاجک مغ  یب  یمد  وت  یب  مین 

؟ ییاجک مّرخ  لد  وت  یب  مرادن 

یتسه هک  اج  ره  ما  هدنز  تیوبب 

؟ ییاجک مدنموزرآ  تیور  هب 

مد کی  روجنر  نیا  دزن  ییاین 

؟ ییاجک مهرد  نیا  لاح  یسرپن 

هاگ رحس  ره  منیبن  وت  يور  وچ 

؟ ییاجک مدمه ، ياک  راز : ملانب 

هآ هلان و  دیآ  رب  مد  ره  نم  ز 

؟ ییاجک مد ، ره  تخر  دیآ  دای  وچ 

تیوزرآ زک  مرد : زا  داش  آرد 

؟ ییاجک مغ ، رپ  لد  دمآ  ناج  هب 

ینادمه یقارع 
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یشاب وت  مدای 

یشاب وت  مرادلد  هک  دشاب  شوخ  هچ 

یشاب وت  مرای  سنوم و  میدن و 

يزاس وت  نامرد  ار  درد  رپ  لد 

یشاب وت  مرامیب  ناج  يافش 

مجنگن ملاع  همه  رد  يداش  ز 

یشاب وت  مراوخ  مغ  هظحل  کی  رگا 

یتیگ راغ  رد  یسنوم  مرادن 

یشاب وت  مراغ  سنوم  ات  ایب ،

مراک تسا  راوشد  تخس  هچ  رگا 

یشاب وت  مراک  رد  وچ  ناسآ ، دوش 

دندرگ مصخ  مناهج  هلمج  رگا 

یشاب وت  مرادهگن  نوچ  مسرتن ،

ییورهام نسح  فصو  میوگ  وچ 

یشاب وت  مراسخر  فلز و  زا  ضرغ 

هاگ رحس  رد  لبلب  وچ  ملان  یمه 

یشاب وت  مرازلگ  هک  نآ  يوب  هب 
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میوگن رو  میوگ  وت  مان  رگا 

یشاب وت  مراتفگ  هلمج  دارم 

« یقارع  » نوچ مدنب ، وت  رد  لد  نآ  زا 

یشاب وت  مرادلد  هک  مهاوخ  یم  هک 

ینادمه یقارع 
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زبس روضح 

دوجو ریوک  کلاس  نیرت  بیرغ  منم 

دوعوم تراشب  ادرف ، مّسبت  ییوت 

تساهنتسر غیلب  لصف  وت  زبس  روضح 

دوشگ هرابود  يرد  دیاب  وت  مان  غاب  هب 

دراد لزغ  دص  روش  تیقرشم  هاگن 

دوجو رعش  تیب  هاش  نم  هنارت  ییوت 

دیآ یم  رون  يوک  زا  وت  ماگ  يادص 

دوسرف ملد  ارس  مغ  نیرد  هک  ایبایب 

ار تماگ  نوگش  نتفکش  هتسب  لیخد 

دود نهآ و  دهش  هب  هرامه  راهب  ایب 

دشاب رو  هلعش  راذگب  هثداح  قیرح 

دورمن شتآ  یساره ز  هچ  ار  لیلخ 

ترجه زجب  رگد  یلایخ  هدنامن  ارم 

دونش تفگ و  روش  هن  ندوب  ندنام و  قوش  هن 

یناکاد یسابع  زیورپ 
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مدازمه رازه 

داب یناشن  یب  يراد ز  هفطاع  رطع  وت 

دابآ اجک  ان  یعولط ز  رابت  زا  وت 

دسرن تتماق  يادنلب  هب  يا  هدیصق 

داسرم رظن  تا  هتسر  ون  هزبس  طخ  هب 

لیربج رپ  دوش  رپرپ  وت  عافترا  رد 

داجیا لزا  يا  وت  جورع  جوا  تساجک 

دوشگنرپ هدنرپ  تمالک  عافترا  هب 

داشگن يرد  یسک  تزبس  رواب  غاب  هب 

دیور یم  قشع  ياهلگ  وت  نسح  يوب  هب 

داب وت  نسح  يادف  يرصم  فسوی  رازه 

دیوگ یم  هصق  قشع  زا  تیقرش  هاگن 

دازمه هرازه  يا  ینم  دازرهش  وت 

رهم نوچ  يا  هداتسیا  ملد  ياوتسا  رب 

دادو لصف  هب  يرب  یم  ارم  مرگ  میرک و 

قارف لوصف  رد  هک  هرامه  راهب  ایب 

داب مطالت  رد  مینازخ  گرب  ناسب 

بوخ يا  يا  هداتسیا  ناهج  ياجک  رب  وت 

دالیم ار  هدیپس  تمشچ  قرشم  هتشگ  هک 
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شیوخ هبارخ  لد  ملاع  ود  هب  مهد  یمن 

دابآ بارخ  نیا  رد  مراد  وت  رهم  جنگ  هک 

ترجه مغ  زا  لقع  مدهد  یم  ساره 

داباداب هچ  ره  تسا  دنلب  قشع  بیهن 

تسادیپان ياهتنا  هنیآ  تهاگن 

دای یناشن  یب  یناشن ز  يارو  زا  وت 

یناکاد یسابع  زیورپ 
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لصو نهاریپ  يوب 

زونه تساهنت  هتخوس  یسفق  رد  نم  لد 

زونه تسایرد  یهام  همزمز  ما  هیرگ 

تساه یناشیرپ  تخب  نآ  یناراب  هدید 

زونه تساج  رب  هقعاص  ارم  هک  رگ  منک ؟ هچ 

مدز رادیب  یلیس  بش  خر  رب  رحس  ات 

زونه تسارالد  زور  نآ  یپ  رد  ما  هدید 

مدیچ ادرف  لگ  اهبش  هخاش  زا  هکسب 

زونه تسادرف  هّصغ  لد  هناخ  ناهن  رد 

مدومیپ ار  هثداح  مخ  چیپ و  رپ  هار 

زونه تسادلی  بش  مزونه  هک  نم  رب  ياو 

تفکشن يراهب  هب  یقشع  یتخبشوخ  لگ 

زونه تساهلد  یناتسمز  يامرس  لصف 

ناسرب مماشم  هب  یلصو  نهاریپ  يوب 

زونه تسارهز  فسوی  رظتنم  ما  هدید 

نایسابع هَّللا  جرف 
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 … هک يا  هدیزگ 

دیآ یم  هدیپس  دنمس  مس  يادص 

دیآ یم  هدیرد  تملظ  هنیس  هک  یلی 

شود رب  ار  قشع  نابات  قریب  هتفرگ 

دیآ یم  هدیپس  شود  هب  شود  هک  یسک 

تسا لد  كانبات  دیشروخ  هکرب  عولط 

دیآ یم  هدید  قافآ  زا  هک  يا  هراتس 

غاب هب  هلال  ناوراک  اب  هدمآ  راهب 

دیآ یم  هدیمد  ون  لگ  هلاژ  تشد  ز 

يرادیب ياهتنا  یب  هّلق  يوس  هب 

دیآ یم  هدیشک  رپ  نوخ  هب  هک  يا  هدنرپ 

ناشوج ناقشاع  نوخ  دوب  هک  نارک  نآ  رد 

دیآ یم  هدیرب  نت  زا  رس  قشع  دیهش 

ام ینامسآ  نییآ  يرادساپ  هب 

دیآ یم  هدیزگرب  ادخ  هک  يا  هدیزگ 

ینادرم هَّللا  رصن 

ص:201
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ناراب يادیش 

ناراب ییاحیسم  رطع  تسفن ، يا  هآ 

ناراب ییاشامت  حور  زا  مدب  ام  رد 

میدنام وت  نامشچ  هراوآ  هک  تسیرید 

ناراب ییایؤر  هشیدنا  رد  كاخ  نوچ 

میروضح راشرس  هرجنپ  نانچ  حبص ، ره 

ناراب ییابیکش  حور  يا  تشبات  ات ،

متسشن وت  هاگن  هب  ور  يا  هنیآ  نوچ 

ناراب ییاروها  يابیز  رطاخ  يا 

هرابود کلپ  دنزن  تزبس  تعجر  ات 

ناراب ییادیش  هب  هتسب  لد  هک  هدید  ره 

ینوطالقس میرم 

ص:202
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لدع رهظم 

رارقیب تخر  رجه  مدش ز 

راظتنا نیا  مغ  ارم  دشک 

اهنت نم  ناج  وت  قارف  تخوس  هک  نآ  هن 

رارش نیز  ناهج  ناج  تخوسب 

نیقی تسافص  یب  وت  يور  لگ  یب  راهب 

راهب دشابن  وت  یب  هک  ارچ 

هنرو ناهج  نیا  تساپ  رب  وت  دوب  نمی  ز 

رادیاپ ناکم  نوک و  دوبن 

افص حلص و  داد و  یلدع و  رهظم  هک  ییوت 

راگدرورپ تجح  یّقب و 

نیقی يا و  یماح  وت  ار  يوبن  تعیرش 

رادمتعیرش وت  زج  تسین  هک 

دراد نید  مده  دصق  فص و  هدیشک  ودع 

رای تسین  نید  هب  وت  زج  هک  ایب 

راذگب مدق  ایب  ممشچ  هناتسآ  رب 

راثن مزاس  وت  هار  هب  ناج  هک 

تسا رظتنم  وت  هر  رد  ناهج  مشچ  هک  ایب 

رابکشا مه  هدیشک و  دمر 

ص:203
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نید نمشد  هک  نورب  تبیغ  هدرپ  ایب ز 

رارف تغیت  تلوص  دنک ز 

ییوت هک  نک  بصن  وت  تلادع  ریرس  ایب 

راعش تلادع  درم  هناگی 

نید هب  هلمح  هدومن  وس  ره  مصخ ز  هک  ایب 

رارق درادن  هعیش  هک  ایب 

ِهن ردام ، درد  هب  وراد  مهرم و  ایب و 

رارقیب رد  تبرض  دش ز  هک 

وت تقرف  لد ز  هتسخ  يدباع »  » هک ایب 

راک هتشگ  ناغف  هآ و  شمادم 

يدباع هَّللا  اشام 
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وا يور  لگ 

متشاد يربخ  يو  زا  هک  شاک 

متشاد يرذگ  شیوک  رس  رب 

یگراوآ همه  نیا  زا  سپ  شاک 

متشاد يرظن  شهام  خر  رب 

قارف ردنا  متخوس  تفص  عمش 

متشاد يرت  مشچ  لد  هب  غاد 

راگن نآ  نورب  هدرپ  زا  دوش  یک 

متشاد يرفس  شیوک  هب  شاک 

وا نارجه  تخوس ز  منت  ناج و 

متشاد يرپ  لاب و  رگا  تخوس 

تسا بش  مزور  همه  شیور  لگ  یب 

متشاد يرحس  مهنم  هک  شاک 

یلاخلخ لضفلاوبا 
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يرکسع روپ 

نک يرگنشور  نم ؟ هام  ینام  هدرپ  رد  یکب  ات 

نک يربلد  دوخ ، قشاع  ار  يربلد  ره  ینک  ات 

نادرگ شیوخ  وحم  هّرذ  نوچ  ار  هرهز  نک ، یی  هولج 

نک يرتشم  دوخ  خر  رب  ار  يرتشم  امن و  خر 

؟ مرامش رتخا  تخر  هام  يرود  زا  یکب  ات 

نک يرگنشور  نامسآ  رد  وش  رهم  ار  نید  خرچ 

ار ادخ  يریت ، دروخ  یم  وس  ره  نید ز  زابهاش 

نک يرپهش  ار  قح  نید  لاب  هتسکشب  ریاط 

قح تجح  يا  ملظ  دش ز  رپ  ناهج  فاق  ات  فاق 

نک يرواد  یهلا  لدع  دنسم  رب  نز  هیکت 

نید لحاس  رب  دنز  یم  ولهپ  رفک  رحب  جوم 

نک يرگنل  ار  نید  کلف  نک ، اپ  هب  نافوط  وش ، حون 

یتسرپ تب  رب  دوخ  ياج  یتسرپ  قح  هدادن  ات 

نک يرزآ  يوخ  عفد  لیلخ و  نوچ  وش  نکش  تب 

؟ ددرگ ملظ  رادم  رب  رگمتس  خرچ  یکب  ات 

نک يروحم  شدرگ ، لدع  رادم  ردنا  دنک  ات 

نکفا رب  نب  زا  ار  ملظ  نک ، رب  هشیر  زا  ار  رفک 

نک يردنت  نازوسب ، نمرخ  نانمشد  زا  وش ، قرب 
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؟ ییاین نوریب  فدص  زا  نید  رهوگ  يا  یکب  ات 

نک يربهر  ار  ادخ  نید  یتشک  وش ، ادخان 

نک نانمشد  ناج  دصق  ماین و ، زا  شکرب  غیت 

نک يردیح  ياه  هلمح  باکر و ، رب  نزرب  ياپ 

اشگب هرهچ  تیور ، رجه  زا  بل  هب  اهناج  همه  يا 

نک يردصم  قتشم  وت  زا  یتسه  راثآ  همه  يو 

يراد هناورپ »  » رس هب  ار  وا  يرای  ياوه  رگ 

نک يرکسع  روپ  قاّشع  تمدخ  یناوت  ات 

« هناورپ  » يدهاجم یلع  دّمحم 
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قشع زار 

دننک ادخ  يوس  هب  يور  وچ  الو  لها 

دننک اعد  دوخ  هدشمگ  ناج  هب  لّوا 

مارخ نورب  ار  ادخ  هنامز  فسوی  يا 

دننک اود  دوخ  لد  درد  هراظن  اب  ات 

امن خر  وت ، يالو  ریسا  یملاع  دش 

دننک ادخ  لامج  ریس  هناقشاع  ات 

دنا هدوب  رادیرخ  هدیدن  ار  وت  يور 

؟) دننک اهچ  دتفا  رب  هدرپ  هک  نامز  نآ  ات  )

غاب ياه  هچنغ  تخر  راهب  یب  دنسپم 

دننک انشآ  نحم  بیج  هب  رس  هتفکشن 

نمچ نیرد  نک  رذگ  میسن  نوچ  هتسهآ 

دننک او  شوغآ  وت  قوش  هب  اه  هچنغ  ات 

رهم ناگدیروش ز  بل  نک  رهُم  هسوب  اب 

دننک الم  رب  ارت  قشع  زار  هک  مسرت 

دنا هتفگ  هک  ناشوپم  شیوخ  لامج  ام  زا 

( دننک انشآ  اب  هلماعم  رظن  لها  )
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شیوخ يور  دننیب  هنیآ  رد  رگا  نابوخ 

دننک التبم  دبا  يارب  ام  وچ  ار  دوخ 

تفگن یلو  نارجه  شتآز  تخوس  هناورپ » »

(1)( دننک ادگ  لاح  هب  تافتلا  مک  ناهاش  )

يدهاجم یلع  دّمحم 

ص:209

.تسا يزاریش  ظفاح  زا  دنشاب  یم  زتنارپ  لخاد  هک  ییاه  عرصم  . 8 - 1
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روضح رطع 

دش یم  ُرپ  هنامز  وت  زا  هک  دوب  بوخ  هچ 

دش یم  رپ  هنامداش  وت  یلاخ  ياج  و 

دیچیپ یم  هنارک  ره  رد  وت ، فلز  میمش 

دش یم  رپ  هنارکیب  زا  لد  گنت  ياضف 

میدناوخ یم  هنالدیب  ار  وت  فلز  ثیدح 

دش یم  رپ  هناسف  نیا  زا  بش  رهش  مامت 

تسناد یمن  یسک  ار  ام  هبلک  ناشن 

دش یم  رپ  هناخ  وت  روضح  میمش  زا  و 

يدرک یم  روبع  اجنیا  زا  میسن  نوچ  وت 

دش یم  رپ  هناوج  زا  اه  هرطاخ  لاهن 

میدرب یم  دای  ار ز  سفق  جنک  لالم 

دش یم  رپ  هنایشآ  لگ ، لبنس و  رطع  ز 

تشگ یم  رب  رهش  هب  وتسرپ  چوک  هوکش 

دش یم  رپ  هنارت  زا  اه  هلچلچ  دوجو 
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دمآ یم  تشد  يرانق ز  زبس  دورس 

دش یم  رپ  هناهب  نیا  اب  همزمز  ياضف 

درک یم  لگ  هرابود  نونج  هلال  گنر  هب 

دش یم  رپ  هنابز  زا  ملد  هلعش  گنر  هب 

میدرک یم  رورم  ار  نونج  قشع و  دورس 

دش یم  رپ  هناقشاع  لزغ  زا  رهش  و 

دمآ یم  وت  يدیحوت  همغن  هبعک  ز 

دش یم  رپ  هناشن  یب  يا  وت  رطع  مرح ز 

روضح لصف  هاگپ  رد  رگا  دش  یم  بوخ  هچ 

دش یم  ُرپ  هنامز  تلامج  باتفآ  ز 

« هناورپ  » يدهاجم یلع  دّمحم 
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یناگدژم

ارهز ای  تربخ  شوخ  يربخ  زا  مهد  یم 

ارهز ای  ترگج  مخز  محرم  دوب  هک 

يرگ هولج  دنک  هک  نابعش  همین  بش  دش 

ارهز ای  ترمق  رخآ  هولج  ناهج  هب 

وت نسحم  مه  وت و  نوخ  یهاوخ  نوخ  رهب 

ارهز ای  ترسپ  مئاق  يدهم  دسر  یم 

دشاب كرابم  دوعوم  يدهم  مدقم 

ارهز ای  تردپ  لآ و  رسمه و  وت و  رب 

تقو همه  مهاوخ  هک  تسنیا  نم  یناگدژم 

ارهز ای  ترظن  دیؤم »  » يریگن ز رب 

دیؤم اضر  دیس 
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هثاغتسا

ارت منک  اشامت  هک  دوش  متمسق  رگ 

ارت منک  ادها  لد  ناج و  هدید  رون  يا 

وت يور  رادید  لباق  تسین  هدید  نیا 

ارت منک  اشامت  هک  هدب  رگد  یمشچ 

مرّکفت رد  نم  یعمج و  نایم  رد  وت 

ارت منک  ادیپ  میآ و  رب  اجک  ردناک 

حبص ياعد  رد  نانک  هبدن  هعمج  حبص  ره 

ارت منک  اّنمت  شیوخ  راگدرک  زا 

نم مشچ  یناهن ز  هچ  رگا  نسحلا  نبای 

ارت منک  ادیوه  لایخ ، ملاع  رد 

روهظ يا  هدومنب  وت  هک  نانمشد  دنیوگ 

ارت منک  اّربم  ضحم  يارتفا  نیز 

یمد رگم  وپاکت  هب  مدیؤم »  » نوچمه

ارت منک  ادیپ  هدشمگ  باتفآ  يا 

یناسارخ دیؤم  اضر  دیس 

ص:213
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رمع بابش 

نم باوخ  هب  ییایب  وت  یبش  رگ  هام  يا 

نم باتفآ  دیما  حبص  دوش ز  علاط 

رمع بابش  مدیدن  دیسر و  بل  هب  مناج 

نم بابش  راهب  تست  لاصو  زور 

هانگ ره  شاداپ  هب  قشع  هاگداد  رد 

نم باذع  اناج  وت  قارف  دوب  یفاک 

وت يور  نسح  نم و  نیشتآ  قشع  زا 

نم باتک  رد  یقرو  ره  هناشن  دراد 

باتش اب  رمع  درذگ  یم  وچ  نسحلا  نبای 

نم باتش  تلاصو  هار  هب  دوب  ور  ناز 

تمغ زا  تاّرذ ، هلمج  شخب  ضیف  يا 

نم بارخ  لاح  وچ  بارخ  دوب  اهلد 

مهد یمن  ملاع  یتسه  هب  ار  وت  رهم 

نم باختنا  دوب و  نم  راختفا  نیا 

بش زور و  تسیدنچ  وت  قشع  ناتسآ  رد 

نم باوج  ییوگن  زجع و  تمناوخ ز  یم 

وت روضح  كرد  هک  شخب  هب  نم  نایصع 

نم باجح  نایصع  هدرپ  تسه  وچ  ناوتن ،

ص:214
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مشوخ نیز  ُرمع و  وت  دای  هب  ما  هدرک  رس 

نم باسح  تمایق  زور  هب  دوب  ناساک 

تافو زا  سپ  رگ  ماوت  فطل  ریذپ  تنم 

نم بارت  رب  افو  هار  يرذگب ز  مه 

وا دایب  دیؤم »  » هک یقیاقد  زا  ریغ 

نم باوث  دشاب  هچ  تسا  هتشذگ  نم  رب 

دیؤم اضر  دیس 
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وت يوربا  مخ  مبارحم  قاط 

وت يوب  زا  لگ  هچ  ره  رطع  هک  يا 

وت يوداج  سگرن  تسم  سای 

راهب رد  اه  لزغ  خرس  لگ  يا 

وت يونیم  ترسح  رد  اهغاب 

دوب قشاع  هنیس  رد  لد  هچ  ره 

وت يوجلد  خر  بوذجم  تسم و 

هایس بش  نوچ  وت  رجه  زا  ام  حبص 

وت يوم  نوچ  هدش  ادلی  مغ  ماش 

لزغ مشچ  زا  وت  رهم  دکچ  یم 

وت يور  منیبب  ات  نک  مقیال 

زان ورس  يا  ار  وت  زان  مشک  یم 

وت يوکین  دق  ناریح  ورس ،

هولص موص و  هولج  تتسم  مشچ 

وت يوربا  مخ  مبارحم  قاط 

دسر یم  قحلا  انا  گنابلگ  زاب 

وت يوگ  قح  بل  نآ  يادف  ناج 

نیسح يوب  دسر  ناج  ماشم  رب 

وت يوک  زا  البرک  تشد  رطع 

وت هآ  ارهز ، کشا  بنیز ، جنر 
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وت يوه  زا  دنلب  ردیح  هلان 

يدمحم لگ  ربجنر 
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شمشچ تازجعم  اب 

يراوس کت  ربا  زا  دمآ  دهاوخ  زور  کی 

يراقفلاوذ تشم  رد  یشخرذآ ، دننام 

ماف نینهآ  هوک  دص  دزرل ، هب  شتبیه  زا 

يراگزور نامشچ  زگره ، هدیدن  وا  نوچ 

قشع یمخز  ياهلد  اهلد ، هب  دهن  مهرم 

يرارقیب جوا  رد  شیاپ  هب  مهن  یم  رس 

وا هدجس  رطع  زا  تعیبط  هداّجس 

يرادبرس دننام  كالفا  هب  دشک  یم  رس 

ار ناگراتس  شوگ  دریگب  نیمز  تسد 

يرادم جک  یتسه ز  دنام ، زاب  هک  ناسنآ 

شهاگن شخرچ  زا  دخرچب  نامسآ  تفه 

يراهبون داب  زا  قشاع ، ياه  هلال  نوچ 

دشخب هرابود  یناج  ار  ام  كاخ  تاّرذ 

يراسگمغ زور  رد  شمشچ  تازجعم  اب 

یسامیک اضر  دمحا 
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راظتنا جوا 

؟ تساجک نامرد  دنک  ام  درد  هک  ییوراد  شون 

؟ تساجک ناماس  ار  موق  نیا  یناماس  ورس  یب 

غیرد يا  هنامز  بوقعی  نامشچ  دش  روک 

؟ تساجک ناعنک  اجک ؟ فسوی  اجک ؟ نهاریپ  يوب 

شطع غاد  زا  دیکشخ  نامناج  رد  یگنشت 

؟ تساجک ناشوج  مزمز  رثوک  یقاس  يا  داد 

ناسر یبآ  هرطق  مداد  ماغیپ  ار  رضخ 

؟ تساجک ناویح  همشچ  سپ  شطع  زا  دایرف  تفگ 

دنتخاس مه  اب  ریوزت  رز و  روز و  مه  زاب 

؟ تساجک ناّرب  مدود  ریشمش  راّرک و  ردیح 

نادهاز حالس  علخ  ام  شیپ و  رد  البرک 

؟ تساجک نادنس  اجک ، رگنهآ  تخاس ، دیاب  غیت 

ار هنیس  خرس  زار  مراد  هدرپ  رد  ور  هچ  زا 

؟ تساجک نامرف  بحاص  نارای ، درک  دیاب  گنج 

راظتنا جوا  دیآ ز  یم  تسا  قح  هدعو 

؟ تساجک نامیپ  ار  دهع  نایفوک  دنیبب  ات 

« غرمیس  » یهالک نیسح 
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رهوگ هشوخ 

دراد رّونم  حور  ناج  ندید  زا  ملد 

دراد رغاس  بل  رب  ندز  هسوب  سوه 

دزیر یم  سفق  حرط  شنخس  نینط  زا 

درادرب دوخ  خر  زا  باجح  هک  مد  نآ  زا  ياو 

بلط تسد  دسرب  شلصو  نماد  رب  هک  ات 

دراد رهوگ  هشوخ  مرت  مشچ  بش  همه 

دزوس یم  شهگن  زا  بش  شمارآ  تشد 

دراد رواب  لد  رد  رثا  تسا و  شخرذآ 

شخر ياشامت  تسم  ناشک  هداب  همه 

دراد رد  رب  هتخوس  یهگن  قشاع  لد 

ملق هب  دیاین  وت  مشچ  هموظنم  حرش 

دراد ربمیپ  نامشچ  رون ز  تا  هدید 

دنا هدمآ  صقر  هب  قوشعم  یپ  زا  اه  هژاو 

دراد رّرکم  حرش  وا  زا  هک  یباتک  رد 

ادخ ریش  يا  وت  يآ  نورب  هدرپ  سپ  زا 

دراد ردیح  ترضح  نآ  رب  مشچ  ام  رصع 
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نالد هتسخ  ام  لد  دود  هریت ز  نامسآ 

دراد رذابا  غاد  یلع  مالسا  لد 

رشب نییآ  رگنشور  وت  مشچ  هویش 

دراد رّوصم  ماهلا  وت  قشع  رتفد 

یسامیک اضر  دمحا 
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قح تجح 

ار ناهج  وت  ياون  تستفرگ  هک  نآ  يا 

ار نامز  ار و  نیمز  هدنکفا  هلغلغ  رد 

غاب نمچ و  فرط  هب  وت  يداهن  ياپ  ات 

ار نآ  همه  ابیز  يدرک و  نیا  همه  مّرخ 

ياپ ناهج  هب  يداهن  هک  نابعش  همین  رد 

ار نابز  دندوشگ  قلخ  وت  تحدم  رب 

تسیدنچ هک  دوعوم  يدهم  قح  يداه  يا 

ار نارظتنم  يا  هتشادهگن  هتشگرس 

ملظ متس و  زا  نیمز  يور  ینک  كاپ  ات 

ار نانس  زوس  متس  ریگ  فک  هب  زیخرب و 

ابیز خر  ییامن  بیغ  زا  رگا  بش  کی 

ار ناج  ورس  يداش  هب  میزیر  وت  ياپ  رد 

دجنگن فصو  رد  وت  حدم  قح  تجح  يا 

ار ناهد  تسبورف  وت  حیدم  هب  يرسک » »

ییارسک نیسح  دّمحم 
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سگرن لگ 

تسین مّرخ  هک  یلد  نآ  دنک  هچ  ار  راهب 

تسین مک  نازخ  زا  وت  يور  ندیدن  ارم 

تسا لد  هتوس  راز  هناخ  لد و  يانشآ  مغ 

تسین مهارف  مغ  بابسا  یلد  ره  يارب 

تیور لگ  یب  تسین  یبش  تسود  ناج  هب 

تسین منبش  راز  هنییآ  نم ، ياهمشچ  هک 

ییاهنت درس  زیگنا و  مغ  ياوزنا  رد 

تسین مغ  مدشاب ، وت  دای  شتآ  هک  رگا 

دیآ یم  تشهب  يوب  همزمز ، غاب  ز 

تسین مزمز  بآ  مک ز  نالد  هتوس  کشا  و 

منک هبوت  هنوگچ  ّتبحم  هانگ  زا  نم 

تسین مدآ  لسن  ز  درادن ، رهم  هک  یسک 

دنگوس یتسار  هب  تقشع ، یمرگ  تشپ  هب 

تسین مخ  سک  چیه  شیپ  مرس  تسود  ریغ  هب 

مأ وت  هاگن  نیلّوا  نآ  یمخز  هچ  رگا 

تسین مهرم  چیه  وت  هاگن  ریغ  هب  ارم 

مزیهرپن الب  زا  وت  يوربا  غیت  هب 

تسا ینما  هشوگ  هک  اجنآ  مرب  یم  هانپ 
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يداش يا  هظحل  وت  یب  ارم  داب  مارح 

تسین مّرحم  زا  مک  میارب  دیع ، وت  یب  هک 

راهب هاگ  وت  یب  هک  سگرن  لگ  ایب  ایب ،

تسین مّرخ  هک  یلد  نآ  دنک  هچ  ار  راهب 

ضیف رصان 
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بقاث باهش 

ار اعد  نیا  دناسر  هک  يدهم  نامزالم  هب 

ار ادگ  نارم  رظن  یهاشداپ ز  رکش  هب  هک 

مهانپ وا  بانج  هب  مدرم ، وید  بیرف  ز 

ار اهس  دنک  يرظن  بقاث  باهش  نآ  رگم 

ییامن ناتسود  هب  هک  ور  دهد  یتمایق  وچ 

ار یضترم  تاکرح  ار ، یفطصم  تاکرب 

يراد شیوخ  ّدج  هک ز  وخ  لئامش و  نادب  وت 

ار ام  ثیدح  ینک  وچ  روش ، ینکفا  رد  ناهج  هب 

يزورف رب  راذع  وچ  يزوس  هب  نانمشد  لد 

ار ادخ  دوش  ناج  همه  رسارس ، ناتسود  نت 

درآ يوب  وت  رد  یمیسن ز  رگا  دوش  وچ 

ار انشآ  دزاونب  ییانشآ  مایپ  هب 

تیضف دسر ز  يرثا  تضیف »  » هب رگا  ادخ  هب 

ار اهباجح  دردب  اهنامسآ  درذگ ز 

یناشاک ضیف 
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روضح حبص 

دش دهاوخ  ناشف  کشم  ابص  داب  سفن  »

« دش دهاوخ  ناوج  هراب  رگد  ریپ  ملاع 

يزور يدهم  تبیغ  بش  هریت  نیا  ینعی 

دش دهاوخ  ناعمل  شروضح  حبص  مد  زا 

تسین یکاب  متس  روج و  زا  دش  ریپ  را  ملاع 

دش دهاوخ  ناما  نما و  نید  هش  مودق  زا 

هرگ تسا  يرمع  هدش  اهلد  هب  هک  یتالکشم 

دش دهاوخ  نآ  هظحل  رد  همه  اهنآ  ّلح 

نایعّدم نیا  هلاس  دص  یبسک  شناد 

دش دهاوخ  نازخ  گرب  لَثَم  هب  شملع  دزن 

تسا هدش  عیاش  هک  بیذاکا  لیطابا و  نیا 

دش دهاوخ  نانک  وحم  وا  ترضح  ار  همه 

یقرغ لطاب  هب  هک  يا  ینز  هچ  قح  رب  هنعط 

دش دهاوخ  نآ  تبون  وشم  هّرغ  نیا  هب  وت 

دشخب ناج  وا  ترضح  مدق  رد  رگا  ضیف » »

دش دهاوخ  نانک  صقر  نانج  هب  ات  ناهج  نیز 

یناشاک ضیف 
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یک ات  قارف 

تسناهن ارچ  ام  زا  تبوخ  يور  هک  متفگ :

تسنایع مخر  هنرو  یباجح  دوخ  وت  اتفگ :

تیور ناشن  اناج  مسرپ  هک  زا  هک  متفگ :

تسناشن یب  يوک  نآ  یسرپ ، هچ  ناشن  اتفگ :

ینامداش رتشوخ ز  وت  مغ  ارم  متفگ :

تسنامداش زین  مغ  ام  هر  رد  هک  اتفگ 

مناهن شتآ  زا  مناج  تخوس  هک  متفگ :

تسناغف ای  هلان  یک  ار  وا  تخوس ، هکنآ  تفگ :

یتسه وت  ات  هک  اتفگ : یک ، ات  قارف  متفگ :

تسنامه نخس  اتفگ  تسا ، نیمه  سفن  متفگ :

ام زا  هاوخب  اتفگ : تسه ، یتجاح  هک  متفگ :

تسناگیار هک  اتفگ : ازفیب ، ممغ  متفگ :

دراد هک  ناج  مین  نیا  ریذپب ، ضیف »  » ز متفگ :

تسناج وت  هناخمغ  شراد  هاگن  اتفگ :

یناشاک ضیف 
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وت دای 

تست هنایشآ  نم  مشچ  رظنم  قاور  »

(1) تست » هناخ  هناخ  هک  دورف آ  امن و  مرک 

ترهم زج  هب  لد  دقن  یسک  هب  ما  هدادن 

تست هناشن  وت و  رهُم  هب  هنازخ  رد 

تتمزالم تلود  زا  مرّصقم  نت  هب 

تست هناتسآ  كاخ  ناج  هصالخ  یلو 

تسارچ هن  رو  راوسهش  يا  یملاع  بطق  وت 

تست هنایزات  مار  کلف  وچ  ینسوت  هک 

رگا مینک  ادخ  دای  وت  دای  ارچ ز 

؟ تست هنازخ  رد  هن  تداعس  جنگ  دیلک 

لامک تافص  یهز  لامج و  لالج و  یه  ز 

تست هناقشاع  گنابلگ  همه  ناهج  رد  هک 

وت هگرد  كاخ  مضیف ز  بلاط  ضیف »  » وچ

تست هناتسآ  رد  یهلا  ياهضیف  هک 

یناشاک ضیف 
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نوکس ربص و  هدنامن 

ار اهاط  لآ  متخ  وگب  فطل  هب  ابص 

ار اهلد  تخوس  هب  يراز  هب  وت  تقرف  هک 

دش یناوت  یم  وت  مه  ام  رطاخ  رارق 

ار ام  يا  هداد  وت  نابایب  هوک و  هب  رس  هک 

قافآ دش  هریت  هک  برغم  مارخ ز  نورب 

ار اضیب  عولط  نادرگ  هب  شیوخ  مسر  ز 

دنک هدنز  هدرم  وت  روضح  هک  ایب  ایب 

ار احیسم  دروآ  نیمز  هب  نامسآ  ز 

یلد چیه  هب  نیزا  دعب  نوکس  ربص و  دنامن 

ار ادیش  نالبلب  ناسرب  لگ  لصو  هب 

میرپس قح  هار  وت  رون  هب  هک  نامز  نآ  شوخ 

ار ام  دوش  یکی  دصقم  لزنم و  قیرط و 

میلست دنک  ناج  و  ضیف »  » رس وت  ياپ  هب  دهن 

ار ایرد  دید  وچ  یتسم  هرطق ز  تشذگ 

یناشاک ضیف 
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ییآ وت  یتقو 

ییآ یم  وت  یتقو  دوش ، یم  ادیپ  قشع  لامج 

ییآ یم  وت  یتقو  دوش  یم  اپرب  شیع  طاسب 

تفلز زا  هتفشآ  دوش  اهلد  رطاخ  اهنت  هن 

ییآ یم  وت  یتقو  دوش  یم  ایندب  ییاغوغ  هچ 

بوخ اّما  تسیئاّمعم ، ندوب ، ینعم  اجنیا  رد 

ییآ یم  وت  یتقو  دوش  یم  انعم  هچ  میاّمعم 

اّما بیرغ ، رهش  نیا  رد  الیل ، یب  نونجم  منم 

ییآ یم  وت  یتقو  دوش ، یم  الیل  رهش  مامت 

دیآ یم  هچ  ره  ممشچ  هب  دنام ، یم  تشز  وت  یب  و 

ییآ یم  وت  یتقو  دوش  یم  ابیز  هچ  اهیتشز  و 

منام یم  دولآ  نفع  یبادرم  هچ  رگ  وت  یب  و 

ییآ یم  وت  یتقو  دوش  یم  ایرد  گنرمه  ملد 

تست ناهد  غاب  هچنغ  زا  رت  گنت  نم  لد 

ییآ یم  وت  یتقو  دوش ، یم  او  تخر  رهم  اب  هک 

مهاگ رذگ  زییاپ  ریپ  تخرد  کت  هچ  رگا 

ییآ یم  وت  یتقو  دوش  یم  افوکش  نم  راهب 
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اّما دش ، كاخ  تیاپ  هب  میاهوزرآ ، مامت 

ییآ یم  وت  یتقو  دوش ، یم  اّنمت  میاپ  ارس 

اّما لد ، زار  میوگن  وت ، اب  متساوخ  یتح  و 

ییآ یم  وت  یتقو  دوش  یم  او  نم  تشم  اغیرد 

« اونین  » يزوریف لضفلاوبا 
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هتسب رس  مخ 

تسا هتسبرس  زونه  شلامج  زار  هک  یتب 

تسا هتسب  رمک  نایئادوس  لد  تراغ  هب 

تسا هدیچیپ  هّرُط  يادلی  هب  رهم  ریبع 

تسا هتسب  رب  همشرک  لوط  هب  فطل  نایم 

تسا هدرب  هر  هک  یلد  مسجم  تشهب  نآ  رب 

تسا هتسب  رگد  رظنم  رب  هدهاشم  رد 

فدص رابغ  یب  هک  يرون  جّومت  یهز 

تسا هتسب  رهگ  هفطن  نامز  دادتما  رد 

بش همه  ناقشاع  مشچ  کمدرم  هک  ایب 

تسا هتسب  رحس  ات  کشا ، هلسلس  هب  نایم 

نارظتنم هاگن  تلایخ  سوب  ياپ  هب 

تسا هتسب  رظن  لپ  قیاقش  گرب  گرب  ز 

نونک میا و  هتسکش  تلالض  ّدس  رازه 

تسا هتسب  رَظتنم  وت  روهظ  هب  ام  ماوق 

مبات یب  ناج  ریگبش  يور ز  باتم 

تسا هتسب  رثا  اب  قاثیم ، هتخوس ، هآ  هک 

دسرن ام  تسد  هچرگ  یم  مخ  هدزای  هب 

تسا هتسب  رس  زونه  مخ  کی  هک  هلایپ  هدب 

ص:231

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 261 

http://www.ghaemiyeh.com


دیهش نادهاش  دنروهظ  زاس  هنیمز 

تسا هتسب  رگج  رب  غاد  ناشمتام  هچ  رگا 

دشوج یم  دیهش  نوخ  هک ز  یتمارک 

تسا هتسب  رس  تشپ  ار ز  اعد  تسد  هک  اسب 

ام تّمه  راوس  ناشخرد  لیحر  نیا  رد 

تسا هتسب  رطخ  دص  لای  رب  هبذاج  دنمک 

غولب ثیدح  ناوخب  نینوخ  تلاسر  نیرد 

تسا هتسب  رفسمه  ِنافیرح  شوگ  مشچ و  هک 

درک مهاوخ  خرس  زاورپ  هک  جوا ، هب  مسق 

تسا هتسب  رپ  لاب و  هچ  رگ  ارم  هنایم  نیرد 

« دیرف  » دنبلایخ عبط  هتسکش و  لد 

تسا هتسب  رنه  تماق  فرش  يادتقا  هب 

یبسامهط رداق 
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نارجه درد 

تفاین نایاپ  یسک  ار  تقشع  درد 

تفاین نامرد  ار  وت  ریشمش  مخز 

دیرب رسکی  ام  تفلا ز  هتشر 

تفاین نامیپ  روخ  رد  ار  ام  هکناز 

تمغ زک  ادیش  ياهلد  اسب  يا 

تفاین ناناج  تلصو  ناج و  داد 

مأوت ناّتف  مشچ  بارخ  نم 

تفاین نارود  رد  وت  نوچ  یهام  هدید 

لاصو هار  رد  فرص  دش  اهلاس 

تفاین ناعنک  هم  نآ  زا  ناشن  لد 

دنامن يداهرف  تفر و  نیریش  هچ  رگ 

تفاین نایاپ  یقشاع  قشع و  هار 

درب دایرف »  » زا تقاط  نارجه  درد 

تفاین ناسآ  ملد  ار  تقشع  دقن 

« دایرف  » این داشرا  یفطصم  دیس 
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هبعک دیشروخ 

ار وت  منک  اّنمت  هک  لد  يا ز  هتفر  یک 

ار وت  منک  ادیپ  هک  هتفهن  يا  هدوب  یک 

روضح بلاط  موش  هک  يا  هدرکن  تبیغ 

ار وت  منک  ادیوه  هک  يا  هتشگن  ناهنپ 

نم هک  يدمآ  نورب  هولج  رازه  دص  اب 

ار وت  منک  اشامت  هدید  رازه  دص  اب 

دش زاس  هنییآ  هدهاجم  دصب  مممشچ 

ار وت  منک  ادیش  هدهاشم  کی  هب  نم  ات 

نیبب نم  مشچ  هنیآ  رد  دوخ  يالاب 

ار وت  منک  الاب  ملاع  ربخ ز  اب  ات 

يرذگب رید  مرح و  رد  شاک  هناتسم 

ار وت  منک  اسرت  نمؤم و  هاگ  هلبق  ات 

منکفا رب  تیور  باقن ز  یبش  مهاوخ 

ار وت  منک  اسیلک  هام  هبعک  دیشروخ 

نم گنچ  هب  اپیلچ  فلز  ود  نآ  دتفا  رگ 

ار وت  منک  اپ  رب  هلسلس  رازه  نیدنچ 

دنهد نم  هب  تمایق  هب  رگ  هردس  یبوط و 

ار وت  منک  انعر  تماق  يادف  اجکی 

ص:234

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 264 

http://www.ghaemiyeh.com


نم راک  قشع  هگراک  هب  دوش  ابیز 

ار وت  منک  ابیز  تروص  هب  رظن  هگره 

یقشاع روش  زا  مدش  یملاع  ياوسر 

ار وت  منک  اوسر  هتساوخن  ادخ  مسرت 

یماطسب یغورف 
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مغ نونغرا 

میدیود لد  ياپ  اب  ار  بش  ياه  هچوک  سب 

میدیشک ارت  شقن  ناماه  هنیس  حول  رب 

نامیپ دهع و  میتسب  ناناج  يور  قشعاب 

میدینش ناج  شوگ  اب  یتسم  قشع و  گنابلگ 

کیرات ياه  هموک  رد  هنارت  زا  نیگمغ 

میدیرد وت  مان  اب  ار  بش  هایس  مجح 

يریش ناشکهک  ات  نامیا  قشع و  هار  رد 

میدیرب مغ  رّانز  میدناشف  ناج  یتسد ز 

میتفگ هام  رهم و  اب  ار  دوخ  رارق  دهع و 

میدینش اه  هدعو  لگ  یبآ  يالبال  زا 

میتسب میسن  ياپ  حبص  نشور  حرط  رد 

میدیرپ ناشکهک  ات  منبش  ياپ  هب  اپ  دوخ 

هنانگمغ ساسحا  هدرک  هچنغ  تسیرید 

میدیرخ اهنرق  زا  ار  مغ  نونغرا  ام 

دوخ هماخ  کشا و  اب  يدهم »  » راظتنا رد 

میدیشک ناج  حول  رب  شیور  رهم  یشقن ز 

یهوکزوریف اغوغ 
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ملاع یجنم 

دیآ یم  رای  هک  ردارب  شابم  نیمغ 

دیآ یم  رارق  ار  نوخ  هب  هتسشن  لد 

نییآ بش  نامسآ  یگریت  ز  وگم ،

دیآ یم  رات  ياهبش  یپ  زا  حبص  هک 

باتملاع باتفآ  دمد و  یم  هدیپس 

دیآ یم  راظتنا  بش  نامسآ  هب 

بوقعی نوچ  هدید  ود  زا  قارف  کشا  زیرم 

دیآ یم  راذع  وکین  فسوی  هک  ارچ 

يرای هر  زا  هک  دیوگ  هلفاق  ریما 

دیآ یم  راوسکت  نآ  هثداح  تشد  هب 

ام یهاوخداد  هب  ملاع  یجنم  گرزب 

دیآ یم  رامش  یب  هثداح  هاگ  هب 

مصخ كرات  هب  وا  دنمناوت  ناوزابز 

دیآ یم  راقفلاوذ  هقراب  بیهن 

بش نتسکش  اب  هک  یهاگپ  هتسجخ  نآ  شوخ 

دیآ یم  راکشآ  ام  هدید  هب  ناهن 

يراّفغ دّمحم  دیس 
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رجفلاو

ایب مرهوج  رد  وت  يالو  رهوگ  يا 

ایب مرپ  رد  تمغ  ریت  هتسشن  رپ  ات 

متخوس وت ، قشع  بت  زا  متفرگ  شتآ 

ایب مرتسکاخ  وت  رجه  زوس  هدرک  يا 

قوش ما ز  هدروآ  وت  ناتسآ  هب  ور  نم 

ایب مرب  یم  ار  وت  لصو  راظتنا  نم 

تسوت روهظ  رجف  هعیلط  ام  رجفلاو » »

ایب مرواب  رد  وت  عولط  هظحل  يا 

تسام يور  شیپ  نوخ  شتآ و  طخ  هک  نونکا 

ایب مرب  رد  ادخ  نوخ  هاوخداد  يا 

ما هدوبر  نمشد  هدید  ار ز  باوخ  نم 

ایب مرگشسرپ  هدید  باوخ  هب  یهاگ 

راجفنا جوم  هنماد  ناشک ز  نماد 

ایب مرس  رب  قح  تیانع  هیاس  يا 

درک بورغ  رّونم  ياه  هلولگ  یتقو 

ایب مرگنس  رد  هدشمگ  يوزرآ  يا 

مه وت  ما ، هدوب  تمغ  نابزیم  رمع  کی 

ایب مرت  مشچ  ینامهیم  هب  بش  کی 

« قفش  » هداز روفغ  داوج  دّمحم 
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دالیم زور 

ار وت  يالوت  منادیم  ضحم  نید  هک  نم 

؟ ار وت  يادوس  درک  مناوت  نوریب  رس  نوچ ز 

منک یم  يراسکاخ  يوزرآ  تمیرح  رد 

ار وت  ياپ  فک  مسوب  هر  كاخ  نوچ  رگم  ات 

نورب مداهنن  ياپ  يرمع  هب  لد  میرح  زا 

ار وت  يادیش  نونجم  دوب  ارحص  رس  یک 

مرس زا  اپ  شکم  ناج  شخب  مارآ  يا  رگید 

ار وت  ياج  متخادرپ  لد  نوناک  رد  هک  نم 

ناوت بات و  تقاط و  فک  زا  تفر  تقارف  رد 

ار وت  يابیکشان  رارق و  یب  ناتسود 

يآ بیغ  باجح  زا  نوریب  هدید  زا  ناهن  يا 

ار وت  يارآ  ملاع  لامج  نآ  منیبب  ات 

ناهج رد  قح  تجح  يا  یکب  ات  دیاب  دید 

ار وت  ياوسر  مصخ  ّطلسم  ناناملسم  رب 

نید يایحا  یپ  زا  ییادخ  يورین  داد 

ار وت  ياناوت  يوزاب  راداد ، دزیا 

رشحب ات  اّما  رس  رب  دمآ  دهاوخ  ملاع  رمع 

ار وت  ياتمه  داز  دهاوخن  یتیگ  ردام 

ص:239

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 270 

http://www.ghaemiyeh.com


وت دالیم  زا  بابحا  هدید  نشور  تشگ 

ار وت  يادعا  مشچ  دزاس  روک  تریغ  هک  وگ 

دنشوخ رس  رشحم  زور  ات  تمغ  ناشون  درد 

ار وت  يابهص  تسمرس  یپ  يرومخم ز  تسین 

« یتف  » نادزی تجح  يالو  زا  مد  يدز  ات 

ار وت  يالاو  عبط  نامیا  لها  دنیاتس  یم 

یتف یلع  دّمحم 
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راظتنا

ارم دیپس  دش  وت  هار  هب  هدید  هک  ایب 

ارم دیسر  بل  هب  تقارف  ناج ز  هک  ایب 

ما هدمآ  وت  هناخ  رد  هب  لد  هتسکش 

ارم دیماان  رابنیا  نکم  دوخ  فطل  ز 

ییاهنت جنر  هب  مرازن  فیحن و  سب  ز 

ارم دید  هک  ره  تخوس  شلد  هآ و  هدیشک 

؟ دوشن رد  هدرپ  دولآ  مغ  کشا  هنوگچ 

ارم دیسر  ناوختسا  رب  وچ  دراک  هّصغ  ز 

دوبن قشع  يارجام  زج  هک  قشع  هب  مسق 

ارم دیشک  یگناوید  هب  راک  هک  رگا 

تسا نتخوس  هشیمه  شراک  هک  عمش  لاثم 

ارم دینک  اهر  مشیوخ  هتسب  هتسکش 

تسا کیدزن  راهب  عولط  رون و  مایق 

ارم دیون  دهد  یم  يا  هلفاق  يارد 

يدابآ ثایغ  يدارم  یلع 
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اه لگ  رطاخ  راهب 

ییاهنت میرح  رد  منک  هیوم  ردقچ 

ییانیب يوس  هب  مزودب  مشچ  ردقچ 

دزاس اهر  ارم  شلاصو  لایخ  رگم 

ییاهنت گنت  سبح  نیا  تلزع  جنک  ز 

درگن یم  توکس  رد  اه  هرجنپ  هاگن 

ییاشامت وترپ  نآ  علطم  تمس  هب 

دش دهاوخ  هلعش  جامآ  هقعاص  مشخ  هب 

ییاّوقم تکوش  متس  خاک  يانب 

بیغ هدرپ  هب  يا  هدناشوپ  وت  شیوخ  لامج 

ییابیز ياه  باق  هرظنم  تسا  یهت 

تسا یمد  راظتنا  رد  مدیما  مرگ  تسد  ود 

ییارآ لگ  دنک  ار  تمدق  ربعم  هک 

دبلط یم  هناقشاع  ار  وت  زبس  روضح 

ییارحص درز  ياه  لگ  هنشت  نابل 

دناد یمن  یسک  ار  ناگدشمگ  قیرط 

ییاروها تّجح  نآ  تیانع  زجب 
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دراد رظن  یهاگآ  هقراب  هاگن 

ییامعم تبیغ  نیا  هتسب  زار  هب 

ضحم تقیقح  يا  رود  قفا  زا  باتب 

ییابیرف تروص  دوش  رون  وحم  هک 

يدارم لگ  یلع  نیریش 
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رظن زا  بیاغ  يا 

میتخوس وت  لاصو  يوزرآ  هب  يرمع 

میتخوس وت  لامج  باتفآ  دای  اب 

دنا هدادن  اشامت  مشچ  هچ  رگا  ار  ام 

میتخوس وت  لایخ  هب  رظن  زا  بیاغ  يا 

نابغاب میتسشنب و  اه  هلال  وچ  نوخلد 

میتخوس وت ، لاهن  هولج  هب  دروآ  ات 

ام هک  يوش  یم  يرپس  یک  رجه ! ماش  يا 

میتخوس وت  لاوز  حبص  يوزرآ  رد 

تسین هناد  بآ و  سوه  ناکغرم  وچ  ار  ام 

میتخوس وت  لاخ  بل و  ترسح  اّما ز 

میتخاس وت  قارف  يوگتفگ  هب  يدنچ 

میتخوس وت  لاصو  يوزرآ  هب  يرمع 

لمع شوخ  سابع 
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دوعسم رتخا 

دیآ یم  دوس  ربنع  نیدرورف  حبص  میسن 

دیآ یم  دوع  يوب  هفان ، ریذپلد  میمش 

دناوخ یم  رازلگ  رد  همغن  منبش  رکس  زا  رازه 

دیآ یم  دوپ  رات و  هب  رگید  یشبنج  ار  نمس 

نایامیپ هنامیپ  يا  دییاشگب  هناخیم  رد 

دیآ یم  دوصقم  دهاش  تحالم  رصم  زا  هک 

ییاسیع زاجعا  یخر ، فسوی  یتمشح ، نامیلس 

دیآ یم  دومحم  هولج  یلع و  يامیس  هب 

یلان یم  دنچ  يدارمان  دنلب  ياهبش  ز 

دیآ یم  دوعسم  رتخا  زا  دیون  ار  تزور  هک 

ینامحر ضیف  اب  رگد  راب  نکش  تب  لیلخ 

دیآ یم  دورمن  شتآ  دزاس  هک  ات  ناتسلگ 

يداش اب  تفگ  یم  رحس  هاگ  لگ ، شوگ  رد  ابص 

دیآ یم  دوعوم  يدهم  سگرن  ناتسغاب  ز 

لمع شوخ  سابع 
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تسا کیدزن  رود  حتف 

تسا کیدزن  روهظ  جرب  رون ز  عولط 

تسا کیدزن  رون  دالیم  هظحل  هاگپ 

داد تراشب  ار  دوعوم  هظحل  هدیپس ،

تسا کیدزن  روضح  كرد  هک  راظتنا ، هب 

درک نیذآ  هفوکش  ار  بش  مدقم  هراتس 

تسا کیدزن  روهظ  رون  هدیپسلگ  هک 

تفکش هفوکش  قلف ، تابن  هخاش  سای  هب 

تسا کیدزن  رورس  حبص  هک  دنخشون ، ز 

قوش رتخا  خرس  ضبن  بش ، گر  رد  تفکش 

تسا کیدزن  روش  گنابلگ  نتفکش  لگ  هک 

داب موادت  طخ  رد  نانکش  فص  موجه 

تسا کیدزن  رورغ  حتف و  هب  ماود  نیا  هک 

ار تثعب  يادص  تلوص  هب  دیهد  الص 

تسا کیدزن  روص  گنهآ  ندیمد  رب  هک 

زار هفیحص  رب  زاجعا  یّلجت  یپ 

تسا کیدزن  روط  نینیس  هولج  هرابود 

تسادخ رادمایپ  تداهش  رهش  ریشب 

تسا کیدزن  رود  حتف  وا ، تراشب  زا  هک 

ینادمه يراسناوخ  دمحا 
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رون میلک 

دیآ یم  رود  کئالم ز  لاب  میسن 

دیآ یم  روط  جارعم  رون ز  میلک 

خرس هفوکش  اب  گربلگ ، رپ  رب  هتشون 

دیآ یم  رویغ  يدرم  هک  زبس ، هتشرف ،

قشع یبآ  بات  زاب  زا  بش و  دش  لالز 

دیآ یم  رون  گربلگ و  هسوب  مایپ 

هام هلایپ  رد  دیشروخ  هلال  بارش 

دیآ یم  روش  هب  نتفکش  قایتشا  ز 

عولط عورش  زا  تسین ، یسک  لثم  هک  یسک 

دیآ یم  روهظ  زبس  لعشم  تسد  هب 

ددنخ یم  رون  داعیم  ز  قشع ، غارچ 

دیآ یم  رولب  هفوکش ، قوش ، غابب 

دناوخ یم  هلال  ضبن  شپط  اب  هدنرپ 

دیآ یم  روضح  هاگپ  هک  مد ، هدیپس 

ینادمه يراسناوخ  دمحا 
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قح تّجح 

درگ نابایب  يدیدرگ  هک  يزور  نآ  زا 

دروآ درد  هب  يرود  مغ  ار  ام  لد 

ار ام  دشُک  یم  نمشد  نعط  وت ، يرود  اهنت  هن 

درگرب رفس  نیز  نک  یتسود  ار ، ادخ 

مراب یم  مرگ  کشا  وت  يور  هلال  دایب 

درس هآ  وت  رجه  زا  هنیس  زا  مشک 

يآ نوریب  بیغ  باجح  زا  قح  تجح  يا  الا 

درگ نید  هنییآ  هرهچ  زا  يوشب 

نک مدیفس  ور  تروهظ  اب  نمشد  شیپ  ایب و 

درز تنحم  ام ز  راذع  یک  ات  دوب 

ناتسب تا  هدرزآ  ردام  ماقتنا  ایب و 

درد ياود  وا  يارب  زا  روایب 

تغیت مد  اب  يزور  هک  مراد  نآ  دیّما  لد  هب 

درمان نآ  زا  ار  ارهز  داد  يریگب 

يرآ رگج  نوخ  دوش  یم  ورسخ »  » مشچ زا  نورب 

درک نوخ  وت  راسخر  يرود  ار  شلد 

داژن ورسخ  دّمحم  دیس 
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تباجا زرم 

دسرن ام  يارب  یمایپ  تسود  ارچ ز 

دسرن ام  ياه  هلان  نیا  رگم  وا  شوگب 

لد هچارس  رد  متسبب  ریغ  يور  هب 

دسرن ام  يانشآ  نآ  رد  یبش ز  ارچ 

تسا یناف  وت  طیحم  نیا  ما و  یتشک  نورد 

دسرن ام  يادخان  ور  هچ  نم ز  يادخ 

ییوت رادغاد  ياهلد  يوراد  هک  ایب 

دسرن ام  ياود  یب  لد  درد  هب  یسک 

ار ام  هلان  هآ و  يونش  یم  هک  ییوت 

دسرن ام  يادص  ایند  مدرم  شوگب 

مسق قشع  هب  مرخ  یم  ار  وت  يالب  ناج  هب 

دسرن ام  ياپ  هب  تبحم  ياپ  هب  یسک 

مناد یمن  منک ، یم  ادخ  بلط ز  ار  وت 

دسرن ام  ياعد  تباجا  زرم  هب  ارچ 

« ورسخ  » دوب نارگید  مغ  هک  ام  كاروخ 

دسرن ام  يارب  زک  یبش  زور و  هدوبن 

داژن ورسخ  دّمحم  دیس 
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ادتقا حبص 

میدرگ هچوک  میبش و  گنرمه  وت  یب  ام 

میدرد ماجنا  یب  يوس  نآ  رد  هدناماو 

یبیصن یب  زاین و  كاوژپ  مییام و 

میدرس لصف  بارطضا  رد  لد  هدرک  مگ 

! ملایخ بان  بکرم  شوپ  زبس  يا 

میدرز زییاپ  نوچ  هک  ام  رب  ناکچ  یگنر 

درد لحاس  رب  هزجعم  جوم  جوم  يا 

میدرک هنییآ  یبآ  مشچ  ود  ار  لد 

بات یب  ياهرتوبک  کشا  اب  هبدن  رد 

میدرگ هچوک  تروهظ  قوش  اب  رهظ  ات 

مییارس یم  ار  ادتقا  حبص  هعمج  ره 

میدرد هوک  ادارف  رصع  رد  ام  هک  زاب آ 

نایدادخ میرم 
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ناما ّطخ 

ارم تسا  ناهن  هنیس  رد  وت  قشع  شتآ 

ارم تسا  ناج  هدنزوس  هک  هلعش  زا  هآ 

امنب یمشچ  هشوگ  لد  هتخوس  نم  هب 

ارم تسا  ناهج  کلم  همه  رتوکن ز  هک 

دورن نوریب  وت  رهم  نم  لد  زا  ادخب 

ارم تسا  ناشن  مان و  زا  رثا  یتیگب  ات 

تمغ دیآ ز  بل  هب  ناج  رگ  هک  وت  يالو  هب 

ارم تسا  ناهن  هنیس  رد  وت  رهم  نانچمه 

مهدن ّتنج  هب  وت  يوکرس  يوزرآ 

ارم تسا  نانج  رتهب ز  وت  يوک  رس  هک 

ددرگ رّسیم  وت  روضح  ضیف  یبش  ات 

ارم تسا  ناور  هدید  زا  مغ  کشا  بش  همه 

مراد خزود  شتآ  زا  مغ  هچ  رشحم  زور 

ارم تسا  ناما  ّطخ  فک ، هب  وت  رهم  هک ز 

ما هدش  ّتبحم  يانیم  شوخ  رس  نانچ  نآ 

ارم تسا  ناج  مغ  لام و  هشیدنا  هن  هک 

ص:251

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 283 

http://www.ghaemiyeh.com


رمع لّوا  زک  وت  مان  نانچ  هتشگ  لد  شقن 

ارم تسا  نابز  درو  ناج  نداد  مد  ات 

تفگ یم  ورسخ »  » هک راتفگب  وت  بل  اشگب 

ارم تسا  نانخس  نیریش  تبحص  سوه 

داژن ورسخ  دّمحم  دیس 
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یقرشم راوس 

نم رارقیب  هاگن  وت  مشچ  ود  رد  هتسشن 

نم رانک  نامب  ایب ، رحس  هراتس  يا  وت 

تسا هدیسر  بل  هب  ناج  هک  ازف  مغ  راید  نیا  رد 

نم راک  اشگ ز  هرگ  ایب  اشگ  هرگ  يا  وت 

نم لایخ  تولخ  هب  ینز  یم  ماگ  هک  نیمه 

نم رابکشا  مشچ  دکچ ز  یم  قوش  کشرس 

یقرشم راوس  يا  هک  دنک  ادخ  تمدقم  ز 

نم راهب  دسر  هر  یسک ز  یب  بورغ  نیا  رد 

يا هدوب  هاوگ  دوخ  وت  نم  طوبه  هظحل  ز 

نم رابتعا  هوکش  وت  يالو  زا  دیسر 

لد رارق  درب  یم  هک  وت  تسم  هاگن  نونک 

نم راسگمغ  هشیمه  نم ، درد  بیبط  ایب 

نک لوبق  تقئاش »  » ار ز هدورس  لزغ  نیا  و 

نم راظتنا  نامز  دسر  رس  هب  رگم  ات  هک 

« قئاش  » يدیمح ربکا 
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يرحس هراتس 

ایب دیود  بش  ناماد  هب  زاب  هراتس 

ایب دیکچ  بش  نامشچ  قوش ز  کشرس 

بش همیخ  درگب  هم  يا  هرقن  غورف 

ایب دیما  وترپ  زا  يا  هلاه  دیشک 

تشاد نوخ  زا  رپ  ینماد  قفش  هک  يدماین 

ایب دیرد  بش  بیج  قلف  تسد  هک  نونک 

رود زا  نانز  وس  روک  يرحس  هراتس 

ایب دیمرآ  حبص و  هرجنپ  دوشگ 

حبص مد  ات  دنام  وت  هار  هب  مشچ  هراتس 

ایب دیدپان  هدید  زا  دش  دیمد و  قلف 

دیچرب دوخ  غورف  ریرح  خرچ  سورع 

ایب دیچ  هدیپس  طاسب  هرابود  قفا 

تشذگ راید  نیا  زا  بش  هلفاق  هک  ایب 

ایب دیمد  قفا  زا  رهم  دزرس و  هدیپس 

تفگ یم  بش  ثیدح  نم  لد  هک  يدماین 

ایب دیسر  دوخ  نایاپ  هب  هّصق  هک  نونک 

دولآ باوخ  تخب  رادیب و  هنتف  مغر  هب 

ایب دید  باوخ  هب  رخآ  نم  مشچ  ود  ار  وت 
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قوش هچوک  هچوک  هب  نم  لد  شوگ  هک  ایب 

ایب دینش  اهراب  ار  وت  ياپ  يادص 

اه هرطاخ  تشد  نالازغ  ریس  هک  ایب 

ایب دیرفآ  نم  رد  لزغ  روش  رازه 

« هناورپ  » رارقیب لد  هک  ابش  اسب 

ایب دیشک  رس  هدید  زا  وت  يور  قوشب 

يدهاجم یلع  دّمحم 
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رون همشچ 

دنا هدیرفآ  رون  همشچ  ار ز  وت  يور 

دنا هدیرفآ  روهط  بارش  زا  وت  لعل 

تسین وت  تعلط  ینشور  هب  مه  دیشروخ 

دنا هدیرفآ  رولب  ار ز  وت  هنییآ 

شیوخ ناقشاع  زا  دوخ  لامج  نکم  ناهنپ 

دنا هدیرفآ  روهظ  يارب  ار  دیشروخ 

ار هّرذ  هک  هم  يا  دوخ  رهم  نکم ز  معنم 

دنا هدیرفآ  رون  قشاع  رهم و  نوتفم 

وت ناتسآ  رد  كاخ  کلم ز  لیخ 

دنا هدیرفآ  روح  رکیپ  هتفرگ  یتشم 

تست شخبحور  بل  راوخ  هفیظو  یسیع 

دنا هدیرفآ  روص  هخفن  وت  مد  کی  زک 

تسا هتفهن  رشحم  وت  هاگن  رد  هن  اهنت 

دنا هدیرفآ  روشن  زین  وت  تماق  رد 

رحب ّرب و  هوک و  رد  وت  لامج  وترپ  زا 

دنا هدیرفآ  روط  هلخن  قشع و  يانیس 

میهد یمن  هر  لدب  میب  میا و  هدولآ 

دنا هدیرفآ  روفغ  میحر و  ارت  سب  زا 
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تست درد  ام ز  لد  رورس  هیامرس 

دنا هدیرفآ  رورس  يارب  ار  وت  درد 

درکن ناغف  دوب و  وت  رجه  ریسا  يرمع 

دنا هدیرفآ  روبص  هچ  ارم  لد  رگنب 

دنا هتفرگ  تّمه  وت  يابرلد  مان  زا 

دنا هدیرفآ  روهش  نیرخآ  جرب  ات 

دوبن هر  وت  لاصو  يوک  هب  ار  قاّشع 

دنا هدیرفآ  رورم  هب  ار  رود  هار  نیا 

زوسم دوخ  نارجه  شتآ  رد  ار  هناورپ » »

دنا هدیرفآ  روضح  كرد  يارب  ار  وک 

يدهاجم یلع  دّمحم 
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روهظ ناذا 

دناوخ یم  رون  دیشروخ ، هبطخ  بیطخ 

دناوخ یم  روعش  مالک  هراو ، میلک 

تسیراج وا  مالک  زا  ماف  هنیآ  لالز 

دناوخ یم  رولب  وا  سفن  رولبت 

رجف هعیلط  رد  دیشروخ  هبطخ  بیطخ 

دناوخ یم  رون  سمّشلاو و  هروس  هباطخ ،

تسا کیدزن  زبس  هب  شمالک  خرس  مایپ 

دناوخ یم  رود  هک ز  یسفن  مد  هدیپس 

يدازآ میسن  ییاهر ، رات  میس  هب 

دناوخ یم  روبص  يرانق  هک  سفق  نیا  رد 

ار شیوپ  نیرفآ  مشخ  ردنت  ویرغ 

دناوخ یم  رویغ  شروی ، مجاهت و  یپ 

يوپ قحلاانا »  » وا گنابلگ  نشور  يادص 

دناوخ یم  روضح  كرد  تراشب  قح  ز 

نشور وا  لامک  غورف  نید ز  لامج 

دناوخ یم  روهظ  ناذا  هدژم ، ماب  هب 

ینادمه يراسناوخ  دمحا 
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راظتنا

يدماین متسشن ، راظتنا  هب  يرمع 

يدماین متسب  وت  ریغ  هب  همه  زا  مشچ 

دیما هتشر  رشب ، دیما  هیام  يا 

يدماین متسسگ ، وت  زجب  یسک  ره  زا 

قشع ریسم  رد  ناگدشمگ  هار  رضخ  يا 

يدماین متسشن ، هچ  ره  راظتنا  مشچ 

یگدنز ناتسلگ  زارفرس  ورس  يا 

؟ يدماین متسپ  مریقح و  رگم  يدید 

نم هک  نم  ياج  دوب  هتسکش  لد  یتفگ 

يدماین متسکش  وت  رطاخ  هب  لد  نیا 

زارد یبش  متفگ  وت  دیما  هقلح  اب 

يدماین متسد ، هب  دیما  هقلح  يا 

زونه دش و  رخآ  وت  يوزرآ  هب  يرمع 

يدماین متسه ، وت  يور  يوزرآ  رد 

ارچ مأوت ، يارس  هحیدم  ورسخ »  » نم

يدماین متسم  وت  قشع  ماج  يدید ز 

داژن ورسخ  دّمحم  دیس 
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رابنوخ مشچ 

درادن يرادیرخ  وت  نسُح  شیپ  نابوخ  نسُح 

درادن يرازاب  وت  رازاب  هب  يرصم  فسوی 

ملاع قلخ  رب  دوش  نشور  ات  هک  نک  نایامن  خر 

درادن يرالاس  وت  نوچ  تحالم  نسُح و  روشک 

نودرگ خرچ  هام  يابیز  خر  رون  وترپ 

درادن يراسخر  رون  تلامج  دیشروخ  شیپ 

یتشهب ياهلگ  راخ  مناج  ياپ  رد  دلخ  یم 

درادن يراخ  اپ  هب  دشاب  یم  وت  يور  لُگ  نیا 

تقشع هار  رد  الو  راد  دوخ  شود  رب  مشک  یم 

درادن يراد  تقشاع  نابیقر  مدنیوگن  ات 

ینادن يدوبر و  فک  زا  لد  نید و  یهاگناب 

درادن يرادلد  وت  زج  رخآ  هداتفا  اپ  نیک ز 

ار تا  هدرزآ  لد  قوشعم  شیرازآ  یم  دنچ 

درادن يرازآ  رطاخ  ناشیرپ  راز  قشاع 

نینوخ کشا  اراگن  يا  تقارف  رد  مناشف  یم 

درادن يرابنوخ  مشچ  اقنع »  » ناج ییوگن  ات 

اقنع سابع 
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تبرغ ثیدح 

دریگ یم  باجح  نیا  رد  وت  ناج  هب  ملد 

دریگ یم  بالقنا  نیا  تمرح  هب  مسق 

تسا دیشروخ  رازه  تمشچ  همشچ  نورد 

دریگ یم  باتفآ  لد  وت  یب  هک  ایب 

مناوخ یم  وچ  تینالوط  تبیغ  ثیدح 

دریگ یم  باتک  ثیدح و  ظعو و  ملد ز 

داد دهاوخ  بآ  هب  رخآ  وت  قارف  طش 

دریگ یم  بآ  وت  زک  ارم  داُرم  لگ 

ییاهنت دامجنا  رد  وت  قشع  بیرغ 

دریگ یم  باوخ  بش ز  ار  وت  يور  غارس 

دیشروخ يا  میوگ  هام  اب  وت  فصو  هنوگچ 

دریگ یم  باحس  رد  ور  وت  مرش  هم ز  هک 

ییاطع هداز  دمحا  نسح 
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حبص باتفآ 

حبص باتفآ  دمدن  رب  وت  یب  يآ  زاب 

حبص باق  هب  يراذگ  وت  رگم  ار  دیشروخ 

رفک ماش  ز  نامیا ، هدیپس  قراف  يا 

حبص بایغ  ار  ام  وت  يور  بایغ  دشاب 

نیسح ثراو  يا  همطاف ، راگدای  يا 

حبص باکرمه  يا  ینشور ، رابت  زا  يا 

وت روضح  یب  افص ، لالز  یقاس  يا 

حبص بارش  زا  یهت  هدیپس  رغاس  دش 

تخوس هک  يا ، هولج  قح  قداص  باتفآ  يا 

حبص بآ  رپ  مشچ  وت ، هاگن  ترسح  رد 

ینشور ياهلگ  شیور  يادتقم  يا 

حبص باتفآ  دمدن  رب  وت ، یب  هک  زاب آ 

یتسود یلع  نویامه 
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زبس روبص 

ییآ زاب  هک  رگم  مریگن  هار  رظن ز 

ییاشگب حبص  هب  ار  اه  هرجنپ  هرابود 

مدناوخ وت  عولط  ياوه  هب  بش  مامت 

ییادرف يوربآ  ینم  باتفآ  هک 

یناراب مالک  يراهب  حتف  زمر  وت 

ییالاب دنلب  یبیجن ، نامسآ  وت 

یقرش تباجن  يا  یبش  هک  دوش  یم  هچ 

ییارایب ار  هدید  نیا  ییآ و  رب  یمد 

ناج لد و  مرتسگب  نمات  وت  ياپ  كاخ  هب 

ییآ یم  تمس  هچ  زا  وگب  زبس ! روبص 

وت تبیغ  لصف  هب  نافوط  یصاع  موجه 

ییاهلگ تخیر  هچ  هتسکش و  هک  اهورس  هچ 

روپ یلع  یفطصم 
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وت دای  هب 

تسا هدوب  وت  يور  بلط  رد  لد  هک  تسا  يرید 

تسا هدوشگن  ار  يا  هرجنپ  یلو  وت  تسد 

یتفرگ تخس  دوخ  هچوک  دوخ  گنس  رب 

تسا هدورسن  تدای  هب  دنتفگ  هک  زور  نآ 

ناتسمز لصف  هرطاخ  نیرتزبس  يا 

تسا هدونغ  وت  یب  نیمز  راگنا  مه  لاسما 

میدیمخ فرب  نیا  شراب  زا  هک  دنچ  ره 

تسا هدوبن  وت  نودب  رمع  رذگ  نکل 

تسا یقاب  وت  مان  طقف  لیا  نآ  رطاخ  رد 

تسا هدودز  هنییآ  نت  زا  رابغ  هک  يرکذ 

روپ یلع  وزرب 
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رون لاهن 

دیایب رازه  ات  همغن  رد 

دیایب راز  هلال  صقر  رد 

میدوشگب لد  ياه  همشچ  رس 

دیایب راوگشوخ  قشع  ات 

میدناشن رون  لاهن  بش  رد 

دیایب راید  نآ  زا  حبص  ات 

میدناشف هلال  رذب  تشد ، رد 

دیایب راهب  مه  زاب  ات 

میدودز ریغ  رابغ  لد  زا 

دیایب رای  هناخ  هب  دشاب 

میتسشن راظتنا  جوم  رب 

دیایب راقفلاوذ  ياواک 

میحبص هداج  راظتنا  مشچ 

دیایب راوس  نآ  هک  دیاش 

یخلب داژن  يولع  ردیح  دیس 
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ممشچ رد  زاس  مرش  دش  کشا 

ممشچ رد  راهب  دز  خی  هآ 

ممشچ رد  راظتنا  دش  هتسخ 

نک ممرگ  هاگن  اب  يا  هظحل 

ممشچ رد  راگزور  دش  درس 

دصقر یم  کشا  هقلح  رد  هقلح 

ممشچ رد  رایتخا  یب  تسم و 

دولآ نزح  ياه  همغن  اب  هیرگ 

ممشچ رد  رات  هس  دزاون  یم 

تخوس مهآ  رارش  رد  وزرآ 

ممشچ رد  راسمرش  دش  کشا 

« يدهم  » تمیمص هاگن  اب 

ممشچ رد  رابب  تمحر  رون 

یسرن رد  هار  رخآ ز  مسرت 

ممشچ رد  رابغ  دنیشنب 

یمرخ دارم  یلع 
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اهنادیم راوس  کت 

اه ناراب  نیرت  ناراب  وت  هاگن  اله 

اه نابایب  نیا  رادبت  لد  رب  رابب 

رخآ اجک  ات  شود  رب  هرجنپ  هک  وگب 

اه نابایخ  شسرپ  وت و  ربص  توکس و 

دوبک ياه  هناخ  شوپ  نفک  ياه  تخرد 

اه ناتسمز  اب  هچوک  ره  هدمآ  رانک 

سوناف کی  لثم  تخوس  ملد  هداج  رانک 

اه نادیم  راوس  کت  يا  وت  راظتنا  رد 

نکشب ار  هلیبق  نیا  یلحاس  توکس 

اه نافوت  نیرت  نافوت  وت  روبع  اله 

جرک هانپ ، یقداص  نسح 
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دوعوم یقاس 

میراد مهارف  هداب  لگ و  تسا و  راهبون 

میراد مک  رگا  يزیچ  دوب  وت  بوخ  يور 

ناج ورس  ات  ام  هدرپارس  هب  هن  یمدق 

میراد مدقم  راک  ره  هب  وت  راثن  هب 

راز لد  مشچ و  ز  راظنا ، زا  بیاغ  ییوت  ات 

میراد مدامد  هآ  مه  یپ و  رد  یپ  کشا 

یلو تسین ، يدب  زیچ  ادخ  هب  مغ  ملاع 

میراد ملاع  مغ  هوک  ینیگنس  وت  یب 

دوجو کلم  رد  هک  زارفا  رب  قشع  مَلَع 

میراد مخ  رگا  تسوت  یگدنب  رب  تشپ 

ام هک  دوعوم  یقاس  يا  ینک  ناهنپ  هچ  ور 

میراد مهرم  تجاح  ناج  هب  میدنمدرد و 

دیامرف رگا  زاب  يددم  تلصو  تخب 

میراد منبش  ییادیش  وت  دیشروخ  شیپ 

کنآ زا  مداحیسم  قشع  يا  نکم  مدیماان 

میراد میرم  نماد  زا  رتکاپ  سفن 

تساخن تسود  زا  یشکرس  زجب  تسد  زا  حلاص » »

میراد مّرکم  تاذ  نآ  شیاشخب  مشچ 

تشر یحلاص ، نمهب 
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راظتنا لزغ 

دریگ یم  دوع  میمش  ملاع  منک …  یم  تیادص 

دریگ یم  دوهشم  یمغ  وت  دای  هب  منامشچ  و 

! نک یلجت  محور  یتوهال  تولخ  رد  یبش 

دریگ یم  دوردب  زا  یگنر  میاهرعش  دراد  هک 

تسا یناشفا  لگ  مرگرس  كاخ  لحاوس  رد  لحاوس 

دریگ یم  دوعوم  لگ  نآ  زا  وب  گنر و  يزور  هک 

اه لزغت  قافآ  اه و  منرت  قارشا  رد 

دریگ یم  دواد  ییوداج  همغن  ار  نیمز 

میوگ یم  وت  قشع  زا  هک  نیا  ضحم  هب  الوم  نیبب 

درگ یم  دودحمان  يادرف  کی  قوش  ار  ناهج 

مق نیما ، يدمحم  حلاص 
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تراشب

تسا کیدزن  راظتنا  بش  رمع  بورغ 

تسا کیدزن  راوس  کت  نآ  یقرش  عولط 

قشع مطالت  زا  دریگ  یمن  رارق  ملد 

تسا کیدزن  رارق  تقو  هچ »؟ يارب   » وگم

تسا هلال  لگ و  اهراوید  فک  رد  هک  رگا 

تسا کیدزن  رای  رادید  هک  تسین  بیجع 

ار اه  لد  مینک  یناکت  هناخ  هک  ایب 

تسا کیدزن  راهب  تلاسک ، دامجنا  زا 

دنب نیذآ  مخز  هب  ار  تنت  هلال  وچ  ایب 

تسا کیدزن  راب  زور  ایب ! دوز  ایب و 

تشک دهاوخ  تیگنشت  هدم ، شیوخ  بیرف 

تسا کیدزن  راس  همشچ  هنب ، شیپ  ماگ  ود 

يدید ار  هدنرپ  نآ  هاگپ  نامسآ  رد 

تسا کیدزن  رانک  يدرگن ، جوم  ریسا 

« لیهس  » تباث يدومحم  نسح  دیس 
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هتسهآ هتسهآ 

هتسهآ هتسهآ  مغ  درب  دهاوخ  شیوخ  اب  ارم 

هتسهآ هتسهآ  متس  سفن و  یناطیش و  بش 

ینارون هنییآ  رد  هنییآ  رد  هنییآ  يا  وت 

هتسهآ هتسهآ  مدق  ممشچ  رب  راذگب  یبش 

یشاپ یم  هنییآ  وس  تمس و  نیمادک  بشما  وگب 

هتسهآ هتسهآ  منز  هسوب  وت  ياپ  اج  رب  هک 

تشوپ هم  يور  هایس  لاخ  زا  مزوس  یم  نانچ 

هتسهآ هتسهآ  مدوخ  زا  مدای  هدنام  یلاخ  هک 

یتقو ارم  نک  اشامت  بش  کی  طقف  بش  کی  ایب 

هتسهآ هتسهآ  مد  هب  مد  تمان  هب  میرگ  یم  هک 

دچیپ یم  درد  زا  دوخ  ِدرگ  تراظتنا  رد  نیمز 

هتسهآ هتسهآ  مدق  زا  ییوگ  هداتفا  نامز 

نم ّالاو  مناد  یم  درب ، یهاوخ  شیوخ  اب  ارم 

هتسهآ هتسهآ  مهد  یم  ناج  وت  دای  رانک 

! ياشگب يرد  منیب  یم  هتسب  ار  نامسآ  مامت 

هتسهآ هتسهآ  مَنَک  یم  لد  مدوخ  زا  مراد  هک 

« یصاع  » هداز اضر  یلع  دّمحم  دیس 
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ناسنا رخف 

تسا هدنامن  ییوگم  زار  قشع  زج  هب 

تسا هدنامن  ییوزرآ  چیه  گرم  زج  هب 

هتسشن نایرع  کشخ و  قفا  ات  قفا 

تسا هدنامن  ییوربآ  نیمز  يارب 

تریح تشد  نیا  رد  تشحو  تسا و  بورغ 

تسا هدنامن  ییولگ  رجنخ ، تسا و  توکس 

تشاد نیمز  يور  زبس  يا  هیاس  ادخ 

تسا هدنامن  یی  وا »  » هدنام اج  هنشت  نیمز 

ار یسک  رگید  هک  سر  نامدایرف  هب 

تسا هدنامن  ییوس  هب  يدیما  وت  زج  هب 

يرس راکش  اضر  دیمح 
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راظتنا

يدماین دش ، بورغ  کی  هب  کی  هک  اهزور  هچ 

يدماین دش ، بوسر  ولگ  رد  هک  اه  کشا  هچ 

نکش تب  شود  هب  ربت  نخس ، نیشتآ  لیلخ 

يدماین دش ، بوچ  گنس و  هرابود  ام  يادخ 

هن میا ، هتسکشلد  میا و  هتسخ  هک  ام  يارب 

يدماین دش ، بوخ  هچ  يا  هدع  يارب  یلو 

ما هعمج  راظتنا  رد  ار  هتفه  لوط  مامت 

يدماین دش ، بورغ  هن ، رهظ ، حبص ، هرابود 

ناهفصا رادناهج ، يدهم 
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راظتنا

يراد رون  یمجح ز  تهاگن  رد  هک  نآ  يا 

يراد روبع  دصق  هچوک  ریسم  زا  هک 

یباتب مبش  رب  ات  مدنام ، راظتنا  مشچ 

يراد رون  يایرد  تباجح  رد  هک  نآ  يا 

؟ مهاگن ینک  یم  یک  مهانگ ، رد  قرغ  نم 

يراد روبص  یمشچ  میاه  مشچ  سکع  رب 

ام یناهن  زار  دش ، نورب  اه  هدرپ  زا 

يراد روش  مزع  یک  اه ، لد  زاس  تسا  كوک 

تیور غورف  بش  کی  مدوب  هدید  باوخ  رد 

يراد روهظ  دصق  ممشچ  يارس  هب  یک 

جرک يداجس ، سابع  دیس 
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هنییآ تمرح 

ایب راهب  ایب ، ار  نمچ  تفرگ  نازخ 

ایب راظتنا  هچوک ، رس  داتف  اپ  ز 

 - ردپ مشخ  ثرا  غیت -  نیا  رگد  درب  یمن 

ایب راسهوک  نهذ ، رد  هدش  مگ  بسا  و 

رهش رد  دنز  یمن  تریغ  گر  کی  هک  ایب 

ایب راقفلاوذ  هنییآ ، تمرح  تسکش 

زین یلجتزن  تسا و  بآ  زا  ییاپ  در  هن 

ایب رابغ ، ار  هنییآ  تولخ  تفرگ 

دنشون یم  هداب  روصنم  رس  رد  هک  ایب 

ایب راد ، تسد  هک  ات  هدزن  رس  كاخ  ز 

داد کلاس »  » بآ هب  ار  شلد  رابغ  یبش 

ایب رازم ، یب  عمش  رس  هب  را  يدیسر 

يدوردرس کلاس 
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هتسخ ياه  هچوک 

نک روهظ  ناراب  رطاخ  هب  ایب  اقآ 

نک رود  همیسارس  ياوه  نیا  زا  ار  ام 

يور یم  قشع  هقردب  يارب  یتقو 

نک روبع  مه  ام  هتسخ  ياه  هچوک  زا 

میملاع ياه  سوه  موجه  زا  هدرسفا 

نک روبص  ار  ام  هتسکش  لد  اقآ 

راظتنا موهفم  تمرح  هب  ایب  اقآ 

نک رورم  ار  نم  لد  هداس  راعشا 

یسر یم  هار  زا  وت  هک  یبش  دسر  یم  یک 

نک رون  قرغ  ار  هدز  بش  ياه  غاب  نیا 

لجْعلا ریخ ، ْتَمدق  نامزلا  بحاص  ای 

نک روهظ  تلادع  مامت  يا  هک  ینعی 

هداز مالغ  ارهز 

ص:276

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 309 

http://www.ghaemiyeh.com


راهب مالس 

راهب ماگ  عولط  لگنج  شیور  ياوه 

! راهب مالس  لگ ، دنخبل  هب  تس  یندینش 

اهندال اه و  هلالآ  هئشن  طاشن 

راهب مارتحا  هب  ناتخرد  زبس  مایق 

تسا ریگ  اپ  تسد و  زاب  يور  هک  اجک  ره  هب 

راهب مادم  ّتیمیمص  لیس  شورخ 

دیدزد نم  ارم ز  نتفکش  زبس  يادص 

راهب مان  هب  اه  هچوک  رد  هتخیر  هفوکش 

! قشع ینامسآ  لایس  هبعک  مالس 

راهب ماب  هب  ار  قشع  ناشنب  ایبایب !

دزیر یمن  تندید  هرهلد  لالز 

راهب مایتلا  رد  تنارظتنم  مخز  هب 

مناشیرپ اه  هعمج  ادخ  هب  مه  زونه 

راهب ماحدزا  رد  ییایب  هک  دنک  ادخ 

دزیر یم  هناخ  راوید  رد و  زا  هناهب 

! راهب ماما  ای  تسیلاخ  وت  ياج  هصالخ 

هداز اضر  یلع  دّمحم  دیس 
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تشذگ يا  هعمج  زاب 

ریگب انشآ  مغ  لد  يا  ریگب ، مه  زاب 

ریگب ارم  لد  بناج  رابب و  نامسآ !

میا هدنام  بیرغ  اه  هبارخ  نیا  جنک  وت  یب 

ریگب اه  هبیرغ  نیا  زا  غارس  مه  زاب 

وربور تشد  تس  یتیاهن  یب  راز  هنشد 

! ریگب ار  روک  ناتسود  ناوزاب  ریز 

دعر داب و  بآ و  تسوت  ياه  تسد  مار  هک  يا 

ریگب الب  رب  هار  رآ و  رب  نیتسآ  زا  تسد 

دوش یم  هتخل  داب  تسد  يور  هلال  نوخ 

ریگب ار  هلال  نوخ  ماقتنا  غاب ! دیما  يا 

دشن اور  متجاح  تشذگ و  يا  هعمج  زاب 

! ریگب ازع  نم ، راودیما  لد  يا  لد ! يا 

يرس راکش  اضر  دیمح 
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وت یب  حبص 

دراد هنیدآ  کی  رهظ  زا  دعب  گنر  وت  یب  حبص 

دراد هنیک  زا  یتلاح  ینابرهم  یتح  وت  یب 

يزابقشع راک  تسا  لیطعت  دنیوگ  یم  وت  یب 

! دراد هنیدآ  هبنش و  زا  ربخ  یک  اّما  قشع 

اّما وت ، راکنا  هب  دناوخیم  هناریو  رب  دغج 

دراد هنیجنگ  نآ  زا  ییوب  اه  هناریو  نیا  كاخ 

دمآ مدای  میوگب ، يرود  شجنر  زا  متساوخ 

دراد هنیرید  يدنواشیوخ  رازآ  اب  قشع 

مرآ رب  یتسد  وزرآ  رد  ات  تسین  منآ  يور 

! دراد هنیپ  زا  وربآ  گنر  هک  یتسد  نآ  شوخ  يا 

يرارقیب اب  دشک  یم  رپ  ناقشاع  ياوه  رد 

دراد هنیس  رد  وا  هک  یمخز  یهاچ  رتوبک  نآ 

داشگ یم  ار  یگریت  گرزب  لفق  ناهگان 

دراد هنییآ  رپ  رهش  دیلک  شتسد  رد  هک  نآ 

روپ نیما  رصیق 
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ناراهب زبس  لاش 

ناراهب میسن  رطع  يراج ، وت  ياوه  رد  يا 

ناراسهوک رد  هدیچیپ  تمالک  مرگ  ياوآ 

تس هدیزگ  اوأم  وت  قشع  ام  لد  ياه  هناخ  رد 

نارارقیب لد  زا  بات  تس  هدرب  وت  لاصو  قوش 

زیخ شطع  ریوک  نیا  رد  مییاونمه  مغ  غرم  اب 

ناراب هوکشب  يالوش  رآ  صقر  هب  تمحر  ربا  يا 

تداهش خرس  زرم  زا  دنتشذگ  قشاع  نارای 

ناراز هلال  تعسو  رب  تقارف  غاد  دندرب 

زوسنامناخ مغ  نیا  اب  میرادن  ندنام  گنهآ 

نارازه ناج  هب  شتآ  ناغالک ، ماک  هب  نارود 

مغ هناریو  جنک  رد  نتسشن  دیاب  دنچ  ات 

نارام شقن  اه  جنگ  رب  منیبب  دیاب  دنچ  ات 

ار ناهج  نافعضتسم  تسیراج ، هدید  زا  لد  نوخ 

ناراکبان رجنخ  زا  يراک  مخز  ناش  هنیس  رب 

راکیپ رهب  یهن  اپ  نوچ  ریشمش ، نوخ و  هصرع  رب 

ناراوسکت رس ، میب  زا  تیاپ  شیپ  رس  دنزیر 
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زییاپ درز  تبرغ  رد  زیگنا ، مغ  بورغ  نیا  رد 

ناراهب زبس  لاش  رب  ناماهتسد  دسر  یم  یک 

ییادز یم  لد  اه ز  مغ  ییآ ، یم  هر  زک  تسادیپ 

ناراظتنا مشچ  يور  رب  ییاشگ  یم  دوخ  شوغآ 

روپ یتارب  سابع 
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هاگپ

تس یناریو  هب  ور  هک  یضغب  هیاس  تسا و  بش 

تس ینافوت  هرابود  شیاوه  هک  یلد  نم و 

دنتفر ادخ  ات  هک  ییاه  هلچلچ  دای  هب 

تس یناراب  هشیمه  ناماه  هرجنپ  هاگن 

 - مبش هشیمه  نیا  لد -  تمان ، ندرب  نمی  هب 

تس یناغارچ  مرح  ياضف  لثم  هرابود 

تس یلزغ  رتفد  وت  دای  ینامسآ  و 

تس یناوخ  لزغ  قشاع  نم  لد  رتوبک 

مسرپ یم  هرابود  ار  دوخ  بش  ره  لاؤس 

؟ تسین ایآ  یعولط  ار  ام  بش  نم ! هاگپ 

یلیلج يدهم  دیس 
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 … هعیش قرشم  زا  یسک 

تسادیپ اه  هلان  رد  یشتآ  ناتسین  ات  ناتسین 

تسارحص رب  هریخ  مهاگن  ممشچ ، زا  دراب  یم  شطع 

ییابیکش درد و  نم و  ییاهنت ، زوس  نیا  نم و 

تسانیبان تخس  مهاگن  اّما  ینم  اب  اج  نیا  وت 

غاب ره  زا  میوب  یم  ار  وت  اج ، ره  زا  میوج  یم  ار  وت 

تسالاپ نوخ  لیس  مهاگن  نازوس ، شتآ  رد  ملد 

اّما ناشن ، مبای  یمن  وت  زا  ما  هداتفا  ادج 

تساجنیا رد  هنییآ  نآ  هک  دیوگ  یم  هتسویپ  ملد 

دزرل یم  شیوخرب  نیمز  ددرگ ، یم  هتشگرس  نامز 

تسادیپان هک  ینافوط  دچیپ ز  یم  هوک  رد  ادص 

ار شبسا  هدرک  ایهم  یبآ ، نیا  يوس  نآ  یسک 

تسادیپ اهربا  تشپز  ار  شیادر  منیب  یم  هک 

نیا تسا  نیقی  نیع  اهرود ، نآ  زا  دیآ  یم  یسک 

تساهنت تجح  ار  نامز  رخآ ، ثراو  ار  نیمز 

شتآ وا  غیت  قرب  هب  هعیش ، قرشم  زا  یسک 

تساهایرد مشخ  شتشم  هب  نافوط  تیار  ششود  هب 

شناروب قرب و  زا  فوخ  هن  شروش ، هنتف و  زا  سرت  هن 

تسایرد دص  نافوط  دوخ  هک  شنافوط ، جوم و  زا  میب  هن 
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شکشم رد  بآ  سابع » تشد   » رد وا  تفگ : یم  یسک 

تساهرگنس ياقس  بش  حبص و  ره  نوخ ، طخ و  نایم 

ددرگ یم  هک  نادوقفم  ربق  نیب  دندید  یم  و 

تس ارهز »  » ای خرس  طخ  شیناشیپ  لاش  يور  هب 

میرگ یم  هبعک  تمس  هب  هنیدآ  حبص  ره  نم  و 

تس انقدص »  » و انمآ »  » هب مناج  رظتنم ، مهاگن 

مداد نوخ  کشا و  اب  الج  ار  مغیت  ماش  ره  نم  و 

تسادرف اب  هک  ار  يراوس  دیاش  منک  یهارمه  هک 

یلیفارسا نیسح 
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 … دیآ یم  هار  زا  يدرم 

یتسه نیمزرس  نیمادک  دابآ  شتآ  لها  وت 

یتسه نیشن  رتسکاخ  ياه  ترسح  دولآ  مرگ  هک 

شتآ داز  درم  ردنلق  يا  منادب  نم  ات  وگب 

یتسه نیشتآ  ياه  هلعش  مازتلا  رد  ارچ 

دیآ یم  هار  نیا  زا  يدرم  منیشن ، یم  اج  نیا  نم 

»؟ یتسه نیرت  اهنت  نآ  وت  ایآ  : » وا زا  مسرپ  یم  و 

دشوج یم  وت  نوخ  ما  هنهک  ياه  مخز  زا  زونه 

یتسه نینهآ  ياه  هناش  مامت  مخزلگ  وت 

تسوت ياپ  ریز  رد  نامسآ  تفه  نیا  دیوگ  یم  یسک 

یتسه نیمه  ایآ  نینزان  يا  وگب  نم  يارب 

مدنام رحس  ات  تراظتنا  رد  لزغ  اب  ار  یبش 

 … یتسه نیمزرس  نیمادک  دابآ  شتآ  لها  وت 

يدمحا نسحم 
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 … یهار رد  وت 

دنیآ یمن  یناراوس  ام  ياه  تشد  تمس  هب 

دنیاز یمن  ار  یگنلپ  رگید  اه  هشیب  نیا  زا  سپ 

درب دهاوخن  دوخ  اب  ارم  سپ  نیز  یسک  مراد  نیقی 

دنیاشگب لاب  یهاچ  ياهرتوبک  ادرف  رگا 

تسوت رارقیب  هاگن  میاه  یشوخلد  مامت 

دنیاپ یمن  ار  مخرس  كاخ  ییاه  مشچ  یشابن ،

زورما نیمه  مناد  یمن  رگید  یلو  یهار ، رد  وت 

دنیاس یمن  رس  تهار  كاخ  رب  اه  هظحل  نیا  ارچ 

دنتوهبم ناریح و  اه  هظحل  مامت  وت  ناج  هب 

دنیاشگب لاب  اه  نامسآ  ات  ربخ  یب  دیاش  و 

تسین ام  سپاولد  سک  چیه  ایوگ  لال ! منابز 

دنیاهنت تخس  تنایعیش  رگید  هک  اقآ ! ایب 

یتمحر نیسحلا  دبع 
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بیجع باوخ 

تسین نم  ریگولگ  مغ  همقل  تسیرید  هک  میوگب  فراعت  یب 

تسین نم  ریواصت  يانشآ  دنتسکش ، ار  ما  هنییآ  بلق 

هدناود میاه  باوخ  رد  هشیر  یبیرغ  زبس  نامشچ  حرط 

تسین نم  ریصقت  تسین ، نم  تسد  مرارقیب ، یمک  متفگ ، هک  نم 

دنتسکش ار  ملد  ياه  هشیش  ناراب  گنس  اب  هک  مدید  باوخ 

تسین نم  ریگ  اپ  تسد و  یگدنز  نآرق  هنییآ ، منیب  یم  هچ  ره 

دمآ دهاوخ  یسک  مرادن  کش  تسا ! یبیجع  یلیخ  باوخ  نک ! رکف 

تسین نم  ریبعت  هروشلد  سرت و  رهش ، رد  دنپسا  يوب 

درک یم  بآ  ارم  اه  نیا  زا  شیپ  شبیجن  هاگن  قرب  شاک 

تسین نم  ریدقت  زین  نیا  دیاش  هار …  زا  دیآ  یم  هک  يزور  شاک 

يدماح رصان 
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ییادخ لامج 

مرارق تسا  هدنامن  رگید  وت  راظتنا  رد 

مرادن رارق  مقشاع  ارم  تسد  ریگب 

ییایب هک  ما  هتسشن  تیاپ  هب  رمع  مامت 

مرامش زور  شیوخ  رادید  ترسح  هب  نکم 

يروبص ياپ  هک  تنماد  زا  نم  تسد  رادم 

مراذگب رس  ریغ  نامادب  هک  متشادن 

دیآ رد  هولج  هب  نم  شیپ  رگا  دهاش  رازه 

مراپسن سک  هب  لد  هک  تقشع  یکاپ  هب  مسق 

رس زا  دور  یمن  نورب  نوچ  منک  شالت  ارچ 

مرات بش  رد  باتفآ  يا  وت  رهم  لایخ 

لدیب متشگ و  تسم  وت  لعل  بل  زا  بشما  هن 

مرامخ وت  تبحم  ماج  تساهلاس ز  هک 

تلیمج لامج  زا  يریگرب  وچ  هرهچ  باقن 

مراز لد  تیاکح  یناوخب  شیوخ  نسح  ز 

شناد وچ  هک  نکم  ینک  یم  ام  لد  تمالم 

مرارف هار  تسین  هک  مداتف  ماد  هب  نانچ 

شناد یفطصم 
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اوجن

ایب دش ، رید  تندمآ  تقو  رالاس 

ایب دش  ریپ  جرف  راظتنا  رد  لد  نیا 

رود ياه  هداج  زا  يدمآ  باوخ  هب  مدید 

ایب دش ، ریبعت  وت  باوخ  هک  ملد  اتفگ 

يدماین نکیلو  تشذگ  مه  هعمج  نیا 

ایب دش  ریسفت  همه  متبرغ  تایآ 

؟ ینک یمن  رواب  وت ، نودب  ما  هدرسفا 

ایب دش ، ریدقت  تمسق و  ریسا  مقشع 

تسام ریغ  هچ  ره  زا  تلد  نک  كاپ  هک  یتفگ 

ایب دش ، ریهطت  وت  مارتحا  هب  مبلق 

منک یم  هیرگ  تبل  لاخ  دای  هب  بش  ره 

ایب دش ، ریوصت  هنییآ  نایم  تسکع 

ما هدیشک  سگرن  وت  دای  هب  مرتفد  رد 

ایب دش  ریگلد  وت  قارف  زا  مه  سگرن 

راگن نینزان  تبل  لاخ  يادف  مناج 

ایب دش  ریس  ادخ  هب  یگدنز  ز  یقاس » »

دیزم ییافص  هیمس 
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وت هار  هب  مشچ 

ما هنیزبس  هناخ  مه  مزبس و 

ما هنییآ  هیاسمه  مفاص و 

(1) متسین » یسک  يامرگ  شوخلد  »

ما هنرید  مدمه  ییوت  هک  نوچ 

نم ناهنپ  فسوی  يا  وت  مان 

ما هنیس  قرو  ره  رب  هدش  کح 

اه هچوک  نیا  رد  هدیچیپ  وت  يوب 

ما هنیپ  زا  رپ  ناتسد  مهرم 

ار هظحل  ره  بش ؛ زور و  مرمش  یم 

ما هنیدآ  رد  وت  هار  هب  مشچ 

موش یم  ترظتنم  ایب  دوز 

ما هنیس  رب  وت  زاب  هنب  ياپ 

یشلما نادنخ  هَّللا  دسا 
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هلصاف بورغ 

دنوش یم  رادملع  قشع  تسد  ود  ادرف 

دنوش یم  راد  کی  هنشت  راو  روصنم 

رحس هیآ  زا  يوریپ  هب  لد  نامشچ 

دنوش یم  رادیب  وت  مان  يادتبا  زا 

وت ياه  مشچ  هنییآ  فطل  هب  ادرف 

دنوش یم  رات  اه  هنییآ  مامت  هگان 

مه لخن  ناتخرد  ياپ  ياه  هچنغ  نیا  »

(1) دنوش » یم  رامت  مثیم  دننک و  یم  لگ 

دسر یم  هار  زا  هلصاف  بورغ  يرآ 

دنوش یم  رای  ندمآ  وحم  هداج  نامشچ 

یکلملا دبع  همیهف 
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.يوسوم اضریلع  دیس  زا  یتیب  . 11 - 1
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راظتنا ثیدح 

ار رابغ  اه  هداج  نک ز  كاپ  هرابود  ایب 

ار راهب  ندیسر  هد ، دیون  ناقشاع  هب 

ار وت  دنک  یم  هناهب  هتفرگ و  ملد  نیبب 

ار رارق  ربم  لد  ز  یسر ، یم  هک  وگب  نم  هب 

فعش رس  زا  هک  ایب  نم ، راگن  نک  روهظ 

ار رابکشا  مشچ  ود  منک  تتماق  يادف 

! ینک یم  روبع  اه  هداج  مامت  زا  دوز  هچ 

ار راوس  کی  هوکش  منک  یم  هراظن  نم  و 

وت هاگن  کی  يادف  نم ، ياه  هظحل  مامت 

ار راظتنا  ثیدح  لد ، نک ز  كاپ  ایب و 

ییافص دیعس 
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ناش افص  ربص و  هب  مسق 

تسا هراوآ  يوپ  هتسویپ  هک  رصع ، هب  مسق 

تسا هراکنایز  یمدآ  نیمز ، طاسب  رب  هک 

دنیّالوت هتسویپ  هک  هلیبق  نآ  زج 

دنیام اب  دنا و  هتسب  نایم  دنا و  هتفخن 

دنیآ یم  جوا  يوس  ناهن  ضیضح  زا  بش 

دنیآ یم  جوف  جوف  دسر ، تقو  تقو  وچ 

دنگوس ناشیأر  هب  ناشافص ، ربص و  هب  مسق 

دنگوس ناشاهبسا  سفن  همیه  هب 

دنیوش یم  هراب  هب  ار  بش  تملظ  درگ  هک 

دنیوش یم  هرابود  ار  نیمز  هزات  نوخ  هب 

ملعم یلع  داتسا 
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! نم راهب  زاب آ 

! اه قافتا  همه  زارت  ناهگان  نیا 

! اه قارف  خلت  هصق  بوخ  نایاپ 

دنوش یم  زاب  تندمآ  قوش  اج ز  کی 

! اه قاتا  مامت  زاب  همین  ياهرد 

قشع نوتس  يا  وت  تیامح  یب  هظحل  کی 

! اه قاط  هب  اه  كرت  دننک  یم  زاب  رس 

؟ میرب یم  هار  اجک  هب  تا  يریگتسد  یب 

اه قالتاب  زا  هدش  رپ  ریسم  نیا  رد 

دنا هتسشن  تبون  هب  هک  نم ! راهب  زاب آ 

اه قاجا  ناتخرد  گرم  راظتنا  رد 

! نک هولج  ریطاسا ! هوکش  ثراو  يا 

اه قارطمط  رپ  تهبا  دوش  مک  ات 

يدباع يدهم 

ص:294

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 327 

http://www.ghaemiyeh.com


رهم عولط 

دش دهاوخ  هدیپس  ییآ ، نم  مشچ  هب  رگا 

دش دهاوخ  هدید  رون ! يا  وت ، نمی  هب  رحس 

تندمآ ياوه  رد  نم  رواب  ياضف 

دش دهاوخ  هدیسر  بیس  توارط  زا  رپ 

اه یماک  هنشت  متفگن ز  وت  اب  هچنآ  نم 

دش دهاوخ  هدینش  ناراب  شراب  تقو  هب 

منام یم  شیوخ  دیما  شسرپ  رانک 

؟ دش دهاوخ  هدیمد  ادرف  وت  رهم  عولط 

امش روضح  اب  دیشروخ  هرهچ  باجح 

دش دهاوخ  هدیرد  بش  کی  هقعاص  غیت  هب 

تندمآ ضیف  تباجا ز  دیپس  لگ 

دش دهاوخ  هدیچ  تاجانم  زبس  غاب  ز 

ماّیا نیا  نایم  زا  وگب  هعمج  مادک 

دش دهاوخ  هدیزگرب  تندمآ  يارب 

شنمولکت دیعس 
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قشع هموظنم 

وت رادماو  ناهج  تسیا  هدنرپ  نونک 

وت رارقیب  نم ، کچوک  ناهج  نونکا 

ییوت اه  هموظنم  هزات  دیما  نونکا 

وت رادم  رب  نیمز  نامسآ و  دخرچ  یم 

تسین ریذپ  ناکما  وت  نودب  ناهج  ینعی 

وت رانک  یتسه  هدمآ ، دورف  ینعی 

ار هنشت  غاب  نیا  لکشم  وت  ینک ، یم  لح 

وت رابکشا  یهت  ياه  هخاش  مشچ  يا 

باتفآ رد  دنیشن  هک  يا  هدنرپ  شوخ  يا 

وت راوج  رد  دفکش  یم  هک  یلگ  نآ  ای 

ریوک نیا  شوماخ  لد  رد  هداتسیا  نم ،

وت رابغ  رد  ما  هدش  مگ  تساه  لاس  نم ،

لصف مامت  دمآ  نم  ياپ  هب  اپ  هک  يزیچ 

وت راظتنا  وت و  راظتنا  دوب : نیا 

روپ نارمع  فیطل 
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هعمج یقاس 

ییایب ات  متسشن  ییاهنت  ماب  رب 

ییایب ات  متسکش  ار  لد  اه  هیرگ  اب 

لاس اه  لاس  يارب  ار  لد  نیا  ياهرد 

ییایب ات  متسب  بوبحم  زج  هک  ره  رب 

متارطاخ نامسآ  نایم  يرآ 

ییایب ات  متسه  وت  اب  اهنت  ياهنت 

اّنمت ناتسد  نوخرپ و  لد  کی  اب 

ییایب ات  متسد  هب  رغاس  يا  هلال  نوچ 

تسنیرخآ فرح  دوب  نتسسگ  طرش 

ییایب ات  متسسگ  ار  میاهریجنز 

لاخ هیس  مشچ  هیس  يا  تراظتنا  رد 

ییایب ات  متسر  دوب  یهایس  ره  زا 

دیمان وت  زور  ار  هعمج  یقاس  هک  یتقو 

ییایب ات  متسم  هعمج  ياه  هداب  اب 

شیوخ ییاهنت  مغ  يادنلب  رد  نم 

ییایب ات  متسشن  ییاهنت  ماب  رب 

ینیسح يداه  دّمحم  دیس 
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سوسفا لگ 

مسوناف تبرغ  کیرش  هک  بش  ره 

مسوسفا لگ  دکچ  یم  وت  غاد  زا 

لد زا  مدیشک  هآ  ار  وت  راب  دص 

مسویأم ینکن  ات  ایب  راب  کی 

تشذگ رارکت  هب  يرگید  هنیدآ 

مسوباک زا  رپ  يایؤر  مدنام و  نم 

یمارآ یبآ  زبس  لحاس  وت 

مسونایقا هتشگمگ  قیاق  نم 

ییوت روش  ینعم  قشع و  هچابید 

مسوماق نیا  چوپ  گنگ و  هژاو  نم 

دعب هعمج  ات  هنرگو  ایب  هتفه  نیا 

مسوپ یم  دوخ  تبرغ  مه  چیپ و  رد 

زبس وت  تسد  يا  ریگب ، ارم  ناتسد 

مسوب یم  ار  وت  ياپ  بدا  يور  زا 

لامهوک اضرلا  دبع 
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زبس راوس 

روهظ هدعو  هاگ  دش ، هعمج  رصع  زاب 

روبع یب  ياه  هداج  رظتنم ، ياه  مشچ 

ار وت  مشک  یم  هآ  ضحم ، توکس  رد  زاب 

رورم منک  یم  زاب  ار ، هنهک  ياه  ضغب 

نیمک رد  هتسشن  بش  بورغ  نیا  تشپ  هآ 

رون راد  هیالط  يا  نک ، هرابود  یتعجر 

قشع راهب  دسر  یم  تمدقم  نمی  هب  یک 

رورس يداش و  لصف  هفطاع ، زبس  لصف 

تشاد قشع  مان  هچ  ره  راید ، نیا  زا  تفر  وت  اب 

روهظ دنک  یم  قشع  وت  هاگن  اب  زاب 

باتفآ راید  زا  قشع ، میسن  دزو  یم 

رود ياه  هنارک  زا  زبس ، راوس  دسر  یم 

لامهوک اضرلا  دبع 
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ییآ یم  راهب  اب 

ییآ یم  رابغ  زا  نیمز  زارف  زا  وت 

ییآ یم  راظتنا  بش  ياهتنا  زا 

يزات یم  جورع  تمس  هب  ربا  راوس 

ییآ یم  راقفلاوذ  زا  یقریب  تسد  هب 

روط هلیبق  زا  وت  يرون  هلیبق  زا  وت 

ییآ یم  راد  هنییآ  هریشع  اب  وت 

كدف داژن  زا  يریدغ و  رابت  زا  وت 

ییآ یم  راوگوس  لد  لحاس  هب  ارچ 

اهوب بش  بان  رطع  زا  متولخ  تسا  رپ 

؟ ییآ یم  راهب  اب  تندمآ … ! يادف 

یتجح دماح 
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نوخ هب  مسق 

تسا هدرک  رپ  باتفآ  ارم  مشچ  مامت 

تسا هدرک  رپ  بآ  يوب  ار  هنییآ  هاگن 

تسا دیشروخ  رادغاد  نم  هدید  تسا و  بش 

تسا هدرک  رپ  باتهام  ار  وت  ياج  هچ  رگا 

مزیربل راظتنا  زا  هک  هداب  زیرب 

تسا هدرک  رپ  بارش  ار  ملد  رعش  ياوه 

تسا بایان  راگزور  نیا  رد  هک  نوخ  هب  مسق 

تسا هدرک  رپ  بارس  ار  اه  هلصاف  مامت 

دیآ یم  هراوس  يدرم  رپهش  میمش 

تسا هدرک  رپ  بارطضا  ارم  راظتنا  و 

یتجح دماح 
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ییآ زاب  ات 

ار ممشچ  ما  هتخیوآ  هرجنپ  سپ  زا 

ار ممشچ  ما  هتخیر  نوخ  هژم  زا  مه  زاب 

شیوخ ینالوط  تبیغ  نیا  زا  ییآ  زاب  وت  ات 

ار ممشچ  ما  هتخیب  رگج  کشا  هرمه 

دبا ماش  رس  هب  ات  لزا  حبص  مد  زا 

ار ممشچ  ما  هتخیگنا  رب  هدرگ  زا  درگ 

يزور دشاب  وت  تاقالم  هب  قیال  هک  ات 

ار ممشچ  ما  هتخیهرف  وت  ياشامت  هب 

یتح تمصخ  لد  دصق  هب  زین  نانچمه 

ار ممشچ  ما  هتخیهآ  هژم  زا  اه  غیت 

قدصم یلع  ریما 
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زبس يادتبا  نیا 

دنیوگ یم  هک  یتاقوا  زبس  يادتبا  تسا  نیمه 

دنیوگ یم  هک  یتاعافترا  نآ  تسا  لگ  راشرس  و 

سگرن هزات  عولط  زا  یلالز  تاراشا 

دنیوگ یم  هک  یتاقیم  تمس  زا  دزو  یم  یپایپ 

دخرچ یم  هنابات  یب  دنچ  ره  وجتسج  رد  نیمز 

! دنیوگ یم  هک  یتامالع  نآ  رگید  تسادیپ  یلو 

شیوخ مامت  اب  هداتسیا  رگید  راب  يا  ناهج 

دنیوگ یم  هک  یتاقالم  زبس  همیخ  رانک 

وا روهظ  ياه  لگ  دوعوم ، هعمج  رانک 

دنیوگ یم  هک  یتایاور  قبط  دمد  یم  کیاکی 

دیآ یم  قرش  ياه  تشد  ياهتنا  زا  نونک 

دنیوگ یم  هک  یتاجانم  دنب  نیرخآ  يادص 

مک مک  دوش  یم  ینامسآ  رعاش ، كاخ  نیا  كاخ ، و 

دنیوگ یم  هک  یتاذ  نیرتقشاع  نآ  لابقتسا  رد 

داد دهاوخ  يور  ملاع  تمس  نیا  نامگ  یب  ادرف  و 

دنیوگ یم  هک  یتاقافتا  بیجع  ماجنارس 

یقالخا ایرکز 
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زبس نایاپ 

يدماین اّما  وت  تشذگ و  مه  هعمج  نیا 

يدماین ایند  هصق  زبس  نایاپ 

خلت لاؤس  نارازه  ریسا  لد  تس  هدنام 

يدماین امعم  هچنآ  ره  خساپ  يا 

شیوخ رابغ  رد  اه  هرجنپ  دنا  هدرک  زک 

يدماین ادرف  نشور  باتفآ  يا 

ریوک هدیتفت  نماد  هب  لد  هدرسفا 

يدماین ایرد  ینامسآ  حور  يا 

راگزور حور  هدشمگ  كاپ  سح  يا 

يدماین ایند  هناهب  نیرتابیز 

زبس روضح  يا  اه ، هنییآ  رابت  زا  يا 

يدماین اهاط  هریخذ  نیرخآ  يا 

دنام مامتان  لزغ  تشذگ و  مه  هعمج  نیا 

يدماین ات  نم ، لد  تمسق  تسا  نیا 

یبوقعی نسح 
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هثداح ضبن 

دنامب هدنز  راهب  ات  يدش  هدیرفآ  وت 

دنامب هدنز  راظتنا  نیا  رد  دیما  یمک 

قشع نتسکش  هصرع  نیا  رد  هک  يدمآ  وت 

دنامب هدنز  راختفا  کی  تماق  تابث 

نم رعاش  هشیمه  تمالک  نحل  يادف 

دنامب هدنز  راد  ریگ و  نیا  رد  رعش  هک  ناوخب 

تشاد مزال  قشع  روصنم  وت  لاثم  یکی 

دنامب هدنز  راد  تسد  رد  هثداح  ضبن  هک 

يداد نامدای  وت  یگنس  هنامز  نیا  رد 

دنامب هدنز  راو  هشیش  یسک  هک  دوش  یم  هک 

تشاد مزال  قشع  روصنم  وت  لاثم  یکی 

دنامب هدنز  راد  تسد  رد  هثداح  ضبن  هک 

اهیزات هکی  نادیم  هب  رابب  ایب 

دنامب هدنز  رابغ  يرادن  تسود  هک  ییوت 

وت تیاهن  یب  يایرد  رتسب  تساجک 

؟ دنامب هدنز  رابیوج  نیا  هک  تسه  دیما 

« تنایورهام كاچ  نهریپ  يادف  »

دنامب هدنز  رازراک  نیا  زا  سپ  رگا  ملد 

يداجس حلاص 
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 … وت راظتنا  رد 

دش دهاوخ  باتفآ  زا  رپ  هناخ  مامت 

دش دهاوخ  بآ  هچوک  خی  فرب و  هرابود 

تسر دهاوخ  هتسد  هتسد  نمچ  هب  اه  هفوکش 

دش دهاوخ  بالگ  رطع  لگ و  زا  رپ  نیمز 

بوخ همه  يا  هنرگو  ییوس  هب  هدرپ  وت  نزب 

دش دهاوخ  بابک  اه  لد  وت  راظتنا  رد 

مناد یم  هک  ناوخب  ار  جرف  ياعد  الد 

دش دهاوخ  باجتسم  نالد  هدنز  ياعد 

دنکب را  تیانع  تهاگن  زبس  لالز 

دش دهاوخ  باوجار  ما  یگنشت  لاؤس 

نمچ فرط  هب  دفکشب  را  يدمحم  لگ 

دش دهاوخ  بان  رعش  زا  رپ  هرابود  ناهد 

میوگ یم  هرابود  ار  امش  زارف  نیا  نم 

دش دهاوخ  باتفآ  زا  رپ  هناخ  مامت 

قدصم یلع  ریما 
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 … هراتس هدزای  ات 

یسر یم  دنتشون  تسرد  اه  میوقت 

یسر یم  دنفسا  رخاوا  رد  زور  کی 

قشع نذا  هب  رتوبک  هتسد  هتسد  هک  یتقو 

یسر یم  دنیایب  دورف  نامسآ  زا 

نامسآ تشپ  زا  یعافترا و  لسن  زا 

یسر یم  دنوادخ  هب  هطساو  چیه  یب 

منز یم  داد  ار  وت  درس  توکس  کی  اب 

یسر یم  دنبرد  مدرم  داد  هب  یک  سپ 

ما هدرمش  تیارب  هراتس  هدزای  ات 

!؟ یسر یم  دنچ  ددع  اب  باسح  نیا  اب 

نیمز هدولآ  هم  ياهزور  تشپ  زا 

یسر یم  دنخبل  لگ  اب  هک  تمنیب  یم 

يرارب اقآ  همطاف 
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حتاف هناگی 

تسا یندمآ  راظتنا  بش  شخب  غورف 

تسا یندمآ  راسگمغ  یندمآ ، قیفر 

دنشاپ یم  بآ  رادید ، هچوک  كاخ  هب 

تسا یندمآ  رای  رات ، نزب  هنارت ، ناوخب 

دزرل یم  قوش  يرانق ز  هنوگچ  نیبب 

تسا یندمآ  راهب  ادلی ، بش  زا  سرتم 

دیآ یم  روهظ  شخر  ههیش  يادص 

تسا یندمآ  راوس  نارای ، هب  دیهد  ربخ 

دندش هریخ  هام  هب  ناگنلپ  هچ  ره  تسا  سب 

تسا یندمآ  راسهوک  نیا  حتاف  هناگی 

هقدنفسا يریما  یضترم 
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دنز یم  رد  رب  هقلح 

باتفآ رس ، شتّزع  ياپ  هب  دیاس  یم  هک  نآ 

باتفآ رد ، رب  هسوب  شدادماب  ره  دنز  یم 

دنز یم  رد  رب  هلقح  اّنمت  يور  زا  شهام 

باتفآ رس ، قفا  زا  درآ  رب  شرادید  رهب 

نیبب یناغارچ  شدالیم  هاگ  ار  یملاع 

باتفآ رویز ، قاط  ردنا  هتسب  ار  نامسآ 

رشع یناث  تّجح  يا  راگدرک  ّیلو  يا 

باتفآ رّونم ، تیارآ  لد  راسخر  يا ز 

ار وت  يامیس  دیشروخ ، رگم  يزور  درگنب 

باتفآ رواخ ، نوریب ز  يرس  درآ  رحس  ره 

تشادن رگ  ار  ناو  تشاد  لد  رد  وت  رهم  يا  هّرذ 

باتفآ رتمک ، هّرذ  ردق  شدوب ز  تلزنم 

ریگم او  رس  زا  هیاس  ار  دوخ  رابرد  لصاو » »

باتفآ رّونم ، تیارآ  ملاع  رهچ  يا ز 

« لصاو  » ناگدازآ دّمحم 
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روهظ لزغ 

خرس یناهگان  هاگرذگ  هب  ما  هتسشن 

خرس ینامسآ  ریز  رطخ ، راظتنا  رد 

ار نافوت  روبع  منیچب  هک  ما  هتسشن 

خرس ینامز  يریطاسا  ياه  هداج  ز 

شتآ زا  يزامن  مناوخب  هک  مرس  نآ  رب 

خرس یناذا  یبش  دیوگب ، هلعش  هک  رگا 

شتآ لزغ  يرتفد  نم ، یتسه  مامت 

خرس ینابز  ناهج ، مامت  نم ز  مهس  و 

یشاب رطخ  فص  رد  نم  لد  دنک  ادخ 

خرس یناحتما  دریگ ، یم  هعقاو  هک  یبش 

خیرات بش  نیرت  یسامح  ياهتنا  رد 

خرس ینامسآ ، درم  نآ  دنک  یم  روهظ 

دوعوم نآ  روهظ  ات  رطخ ، فوخ و  فاق  هب 

خرس ینامب  رظتنم  نم ، لد  دنک  ادخ 

یلیعامسا اضر 
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شسرپ

ینک یم  روبع  اه  هنارک  زا  هک  یشوخرس  میسن  يا 

ینک یم  رود  ياه  هگلج  هب  ات  چوک  هک  یکواکچ  يا 

یسر یم  باتفآ  راید  زا  هک  ینشور  باهش  يا 

ینک یم  رون  نینط  زا  رپ  ار  هنوگ  ریق  ياضف  نیو 

ار هریت  كاخ  هک  يرجاهم  هتفرگ  مغ  ربا  يآ 

ینک یم  رولب  هنابش  شراب  دنت  يانشآ 

اهراشبآ اهدور و  ياپب  اپ  هک  یمنرت  يا 

ینک یم  روش  ياضف  ار  شومخ  لحاوس  تولخ 

دینک یم  روبع  ام  رای  راید  زا  رگ  نایهار ! يآ 

؟ ینک یم  روهظ  یک  راهب ، يا  هک : وا  زا  دینک  یشسرپ 

یکرت اضر  دّمحم 
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وت لایخ  اب 

نتسیز باوخ  رد  وت  لایخ  اب  تسا  تخس 

نتسیز بآ  شطع  اب  ریوک  نانوچ 

نامز یشومارف  ِدرز  درگ  هرهچ  رب 

نتسیز باق  سفق  رد  راو  ریوصت 

نتخاس هناریو  تواقش  اب  دغج  نوچ 

نتسیز باتبش  مدمه  راو  شافخ 

وت بات  هنییآ  نشور  هاگن  زا  رود 

نتسیز بادرم  تراسا  رد  هراومه 

راهب ییاشامت  حبص  باتفآ  يا 

؟ نتسیز بادرم  لد  رد  وت  یب  دنچ  ات 

زوسب بش  زورفا و  رب  هرهچ  رهم  زیخرب و 

نتسیز باوخ  رد  وت  لایخ  اب  تسا  تخس 

یبارت نیدلا  ءایض 
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! مان نامه 

مالسلا هیلع  یلع  لآ  هعیش  قح ، قشاع 

یلو روهظ  حبص  رظتنم 

تدیاب يرس  تسایهم ، غیت 

تدیاب يرگن  تقیقح  مشچ 

تسین هداس  ناهن  هام  نآ  ندید 

تسین هداب  نآ  هشیش  یفزخ  ره 

دوش یم  نورب  هدرپ  زا  تبقاع 

دوش یم  نوخ  هب  هتشغآ  شغیت 

دحا ات  لمج  ار ز  نادرمان 

دوخ غیت  مد  دنارذگ ز  یم 

دروآ دورف  هک  لوا  هبرض 

دروآ دوجس  هب  رس  کلف  تفه 

؟ مادک نم  هم  تسا و  مادک  هاچ 

؟ مادک نم  هشداپ  شوخ  مان 

تسا دمحا  شوخ  مان  ششوخ ، مان 

تسا دیاب  یم  هک  مان  نامه  مان ،

يرایتخب ردان 
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روضح لصف 

اجنآ راوس  رود  ياهتنم  رد  دزات  یم  هلصوح  راصح  تشپ 

اجنآ رابغ  كانبات  تارذ  دنام ، ار  هتفات  ياهدیشروخ 

يزییاپ مجاهت  هطیح  رد  نایرع ، هتخوس  درز  تس  یتشد 

اجنآ راهب  غاب و  یلگنج ز  اب  دیآ  یم  هک  شوپ  زبس  تسیدرم 

تسا هار  رد  هفطاع  سیخ  نامشچ  ار ، توارط  بان  روضح  لصف 

اجنآ رازن  ياه  هکرب  نهذ  رد  ناراب ، زا  رپ  هنیس  مجح  تسیربا ،

تسا موتحم  هتسجخ  شمارآ  ار ، ناسنا  فقوت  یب  شیوشت 

اجنآ رارق  راد  هشیر  يانعم  تینما ، فلکت  یب  موهفم 

ینارون تیاهن  نآ  رد  ادیپ  يدیشروخ ، هنهرب و  بل  تس  یغیت 

اجنآ رادگ  دنلب  رگنس  زا  دراد  بش  نتشک  حیرص  مزع 

تساه لحاس  ندید  زاب  دیما  ار ، یهایس  جوم  هب  ناگداد  نت 

اجنآ راد  هلفاق  ریپ  تشگنا  هر ، دیامن  رون  ساکعنا  اب 

ناتسلالم عیسو  تعسو  رد  ییایرد ، تمارک  نآ  فطل  زا 

اجنآ راخ  هشیر  دهد ز  یم  لگ  ناشون ، شطع  ریوک  دوش  ایرد 

تسین يرود  هصق  رورم  بات  مگنت ، هلصوح  بوچ  راچ  رد 

اجنآ رامش  هظحل  ناگدید  اب  مدیشروخ ، تیؤر  راظتنا  رد 

يدارم لگ  یلع  نیریش 
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اه نامسآ  دیلک 

ار ام  بکوک  درآ  یم  دوخ  اب  دیآ و  یم  رحس 

ار ام  بش  ياه  نوتس  هشیر  زا  دراد  یم  رب  و 

دیآ یم  زور  کی  ادخ  دبعم ، نیا  زادنا  مشچ  هب 

ار ام  برای » برای ، ، » داد دهاوخ  هزات  یحور  و 

دزوس یم  هک  مراد  نیقی  حبص و  زا  دیآ  یم  یسک 

ار ام  بش  کی  رازه و  دوخ  هاگن  کی  قرب  هب 

ناسنا یمان  مان  هب  نارایع ، لسن  زا  یسک 

ار ام  بهذم  باتک  دناوخ  یم  رون  نحل  هب 

تسین یکاب  تس ، هدنام  رگا  مه  رگید  ناوخ  نارازه 

ار ام  بکرم  راوس و  دنار  یم  قشع  رحس  هک 

ار اه  نامسآ  دیلک  نک  تیانع  ادنوادخ !

ار ام  بت  بات  نیمز  درآ  یمن  نیا  زا  شیب  هک 

یگیب رفص  لیلج 
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وت یب  اه  لصف 

راگنا ما  ییایرد  لد  نیا  تس  هدیسوپ  بادرم  رد  وت  یب 

؟ راب رگید  ریشمش ، بل  زا  دیشون  نونج  ایآ  دوش  یم 

ریگلد تکاس و  یبورغ  رد  هتسخ ، ینادنز  کی  لثم 

راوید تروص  رب  مشک  یم  ار  دوخ  ینوخ  ياه  هجنپ 

دروخ دهاوخ  گنز  ناماه  غیت  اقآ -  مدرم -  طحق  ماین و  رد 

راد ياه  هبوچ  یبیرغ ، رد  تریح ، رد  دسوپ  یم  وت  یب 

خلت مارح و  وت  یب  اه  هام  زییاپ ، همه  وت  یب  اه  لصف 

رارکت همه  نیا  زا  میا  هتسخ  قشع ! يا  شوج ، هنیدآ  يا  هآ 

ار ام  تتبیغ  جنر  تشک  الوم ! تتبرغ  يادف  ناج 

! راذگب مدق  ام  مشچ  يور  مخز ، راظتنا و  زا  میرپ  ام 

ییایض دیمحلا  دبع  دیس 
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راظتنا هرجنپ 

دنک روبع  مرطاخ  زا  وت  دای  هک  یبش 

دنک روضح  شهاوخ  ملد  قشع  هب  مسق 

رگم هک  ما  هتسشن  اهنت  هرجنپ  رانک 

دنک روبع  تا  هدنخرف  بکرم  هچوک  ز 

دهاوخ یم  هشیمه  نم  هدز  نازخ  لد 

دنک رورم  اهراب  ار  وت  زبس  لصف  هک 

مدنب یم  لیخد  مکشا  هقلح  هقلح  هب 

دنک رودب  منت  زا  ار  وت  ریغ  درد  هک 

مشچ هک  راذگ  مدق  ممشچ  ینامهیم  هب 

دنک رون  ياه  هیآ  وت  مدقم  راثن 

مشچ هناخ  هب  دتف  تهاگن  قرب  هک  یبش 

دنک رورس  زا  رپ  ار  ام  هتسکش  لد 

نارظتنم راظتنا ، هرجنپ  رانک 

دنک روهظ  انشآ  نآ  هک  دنا  هتسشن 

كاکس لیعامسا 
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رجف عولط 

دنرتوبک اهلد  وت ، دای  نامسآ  رد 

دنرپ یم  وت  ياوه  هب  شپت ، ره  هفقو ، یب 

غاب زبس  رطع  يا  یندیدن ، يراج  يا 

دنرطعم ییاه  هرطاخ  وت  زا  مه  اه  لگ 

لاوز یب  ربا  يا  یگشیمه  شراب  يا 

دنرت اهربا  رگا  تسوت  تافتلا  زا 

روهظ قرشم  زا  يروآ  رب  رس  هک  یحبص 

دنرپرپ وت  تسد  هب  کشخ ، ياهربا  نیا 

نک رام  رات و  دوخ  هراشا  کی  هب  ار  بش 

دنرتسگ دیشروخ  وت  ياه  مشچ  هک  نآ  يا 

يدبع نیسح 
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روهظ

ندرک رفس  ار  وت  نامشچ  هک  اشوخ 

ندرک رذگ  یبش  تمشچ ، قرشم  ز 

تنامشچ لالز  تمس  زا  نتشذگ 

ندرک رحس  یبش  وت ، مشچ  رانک 

ندیشون هراتس  وت  ناشکهک  ز 

ندرک رس  هرابود  ار  ترهم  دورس 

ندوب اهر  اشوخ  وت ، نامسآ  رد 

ندرک رطخ  اشوخ  وت ، عافترا  رد 

نتفگ انث  ار  وت  هنابیرغ ، اشوخ 

ندرک رظن  ار  وت  هنابیجن ، اشوخ 

تمشچ ترضح  نداد ز  ربخ  اشوخ 

ندرک رت  هصالخ  ار  تبیغ  ثیدح 

تبیغ هدرپ  ییآ ز  نورب  ات  وت 

ندرک رس  هنارت  ار  تمشچ  روهظ 

ار تمشچ  زارف  میامیپب  ایب 

ندرک رفس  ار  وت  نامشچ  هک  اشوخ 

یلیعامسا اضر 
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زبس زاوآ 

دوب بیرف  ناراب  هجهل  زبس  زاوآ 

دوب بیرغ  منبش »  » هژاو قشع  رهش  رد 

قشع نامسآ  تفه  یقرش  ياهتنا  ات 

دوب بیلص  یلایخ  چوپ و  ياهزرم  ات 

قشع حیسم  نارازه  دوب و  بیلص  يرآ 

دوب بیجع  یطوبه  طوبه ، روآ  دای 

میا هدروخ  مخز  اه  هثداح  شیم  گرگ و  رد 

دوب بیجی » نما   » هیآ رکف  هب  دیاب 

گرم ياه  سوباک  خلسم و  ماحدزا  رد 

دوب بیکش  یب  یسک  راظتنا  رد  دیاب 

يدبع نیسح 
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راظتنا نیرت  یبآ 

تسایرد سوکعم  ریوصت  اه ، نامسآ  نوچ  وت  بلق 

تسایرد سوناف  گنرمه  اه ، نارکیب  ات  وت  مشچ 

متسشن رواب  جوم  رب  متشذگ  لحاس  هب  لحاس 

تسایرد سوباپ  هب  مد  ره  ربص ، قروز  نیا  هک  اقح 

تساهلد بادرم  بوشآ  تسا  نیرفآ  روش  وت  قشع 

تسایرد سونأم  جاوما  وت  اب  هک  هد  ناکت  یتسد 

هار رب  هدنام  نانز  رپرپ  مروبص  هاگن  کلپ 

تسایرد سونقق  هک  مشچ  هریخ  هریخ  ات  تخوس  یم 

یقالت ياه  هشرع  رب  یتفگ  زار  ناوش  اج  اب 

تسایرد سومان  ياوقت  تروضح ، توکس  زار 

يراظتنا نیرت  یبآ  ملایخ ، لصف  لصف  رد 

تسایرد سوماق  ریسفت  لد  رد  وت  مان  هک  نآ  يا 

ار ام  غاد  نامسآ  کی  نایورب ، ایب و  ادرف 

تسایرد سوواط  رتچ  نوچ  هتفکش  لگ  لگ  تشد  ات 

یثرومهط یبتجم 
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راهب زا  یناوراک 

راظتنا مامت  اب  ار ، وت  مشک  یم  هآ 

راهب تمارک  يا  ارم ، نک  هفوکش  رپ 

دنا هتسشن  فص  هب  فص  راظتنا ، هب  تهر  رد 

راهب زا  یناوراک  دیهش ، زا  یناوراک 

ناوراک ریسم  رد  نابرهم ، راهب  يا 

راکب لگ  راکب و  لگ  شاپب ، لگ  شاپب و  لگ 

شکم رگا ، رهم  تسد  یشک  یمن  مرس  رب 

رادغاد ياه  هلال  دنتبحم ، هنشت 

ناشن یب  ياه  هرهس  دندش ، مگ  هتسد  هتسد 

راد هزور  ياه  لخن  دنتخوس ، هنشت  هنشت 

زونه ما  هفوکش  یب  نم  راهب و  دسر  یم 

! رایب نم  نابرهم  باتب ، نم  باتفآ 

هوزق اضر  یلع 
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زاورپ هنشت 

دوش زاب  رگا  هتسخ  هرجنپ  نیا  کلپ 

دوش زاسمد  هلصوح  یب  یلد  اب  نامسآ 

وت مغ  زج  ما  یسپاولد  هچوک  رد  تسیک 

دوش زارمه  هدز  تبرغ  نم  اب  یلد  ات 

بیرغ دندرس و  يرارکت و  همه  میاهزور 

دوش زاغآ  وت  نامشچ  بش  دش  یم  شاک 

عولط گنهآ  زا  رت  یبآ  مدمه  يا  وت  یب 

دوش زاورپ  هنشت  رگا  ملاب  دنکشب 

رگا دیشروخ  یناشیپ  هب  تسا  یخلت  غاد 

دوش زاوآ  مه  هدرملد  بش  اب  نامسآ 

تنامشچ اب  هک  زیخ  اپب  دیشروخ  وت  يا 

دوش زاب  ادخ  زیگنا  لد  حبص  دص  لفق 

داژن رگنهآ  لیلج 
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تبیغ هنارک 

يربهر مظعم  ماقم  زا  ربص » قیقع   » لزغ يافتقا  هب 

وت یب  نارواخ  رهم  دمدن  ین  تفگش 

وت یب  نامسآ  نابیرگ  مد ز  هدیپس 

تسا هدرسفا  نم  لد  نوچ  يد  يدرس  نیمز ز 

وت یب  نامز  رتسب  رد  هدز  خی  يوگ  وچ 

قشع هناخ  راگن  رد  دنکن  لگ  هنارت 

وت یب  نایشآ  يوس  دنزن  رپ  هدنرپ 

درب دهاوخن  هر  دیما  لحاس  يوس  هب 

وت یب  نارکیب ، جوم  نیزا  یتشک  نانع 

داب هنایزات  مخز  زا  لگ  گنر  هدیرپ 

وت یب  ناوغرا  غاب  نازخ  شقن  هتفرگ 

شطع تسا و  شتآ  جوا  رد  هک  ریوک  نیرد 

وت یب  ناوراک  تسا  بارس  ماد  ریسا 

یتسم رس  ياون  مغ  زا  رحس  نبلگ  هب 

وت یب  ناوخ  همغن  غرم  يولگ  رد  هتسکش 

راهب يارس  رد  دازآ  نسوس  هک  ایب 

وت یب  نابز  هد  هب  دیوگن  قشع  ثیدح 
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ارم مشچ  رآ و  رب  تبیغ  هنارک  زارس 

وت یب  ناشفنوخ  هتشگ  قفش  ماج  وچ  نیبب 

تسا زیربل  راظتنا  زا  ما  یتسه  مامت 

وت یب  ناج  ماج  قارشا  یم  زا  تسا  یهت 

دنک زاب  هچیرد  ترهم  بکوک  هک  رگم 

وت یب  نامسآ  رب  مراد  هتخود  هدید  ود 

كولس ریس و  راذگهر  نیرد  دابم  یهت 

وت یب  نارکمج  بارحم  هفطاع  رطع  ز 

یناشاک قفشم  داتسا 
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هنیدآ رد  راهب 

تسا هار  رد  راهب  مشابن  هچ  مشاب و  هچ 

تسا هار  رد  راقفلاوذ  سفن  مه  راهب 

دناوخ یم  هناقشاع  نارظتنم  هاگن 

تسا هار  رد  راظتنا  بش  باتفآ  هک 

یهت ياه  هداج  هب  تلاسک ، ياه  هداج  هب 

تسا هار  رد  راوس  کت  نآ  هک  دیهد  ربخ 

دراد شا  یباتفآ  سفن  اب  هک  یسک 

تسا هار  رد  رات ، ياه  بش  نتسکش  رس 

تسادیپ یلو  متسنادن  هعمج ؟ مادک 

تسا هار  رد  راگدرورپ  هعیدو  نآ  هک 

زییاپ هجنکش  نایم  تسا  شوخ  ملد 

تسا هار  رد  راهب  مشابن ، هچ  مشاب و  هچ 

يرجنس دومحم 
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ینارکمج

نم ینازخ  تولخ  ار  وت  يوب  هتفرگ 

نم یناشن  یب  يوب  بش  لگ  يا  ییاجک 

نیرتزیزع مرب  یم  رس  وت  يارب  لزغ 

نم ینامهیم  هب  ییایب  هنابش  رگا 

تس يراج  اه  قاور  رد  تنت  يوب  هک  نینچ 

نم ینارکمج  ضغب  دنکن  لگ  هنوگچ 

ندش دیماان  تس  یخلت  تیاکح  بجع 

؟ نم ینابش  رداچ  نم و  اجک و  امش 

بوخ يا  تمدورس  کچوک  لزغت  نیا  رد 

نم یناوتان  هب  يدنخب  هک  دنک  ادخ 

مدرک نیچ  تسد  هنییآ  وت  سوب  ياپ  هب 

نم یناشن  یب  يوب  بش  لگ  يا  ییاجک 

یکنابایب دیعس 
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ینامهم

یناهنپ باتفآ  نآ  دنک  یم  عولط 

ینافرع يایفارغج  قرشم  تمس  ز 

؟ تسیچ هناشن  درپ  یم  ملد  کلپ  هرابود 

ینامهم هب  یسک  دیآ  یم  هک  ما  هدینش 

راهب راب  رازه  زا  تسا  رتزبس  هک  یسک 

یناد یم  هک  نانچ  نآ  یسک ، تفگش  یسک 

تسا زاورپ  هچ  ره  زاغآ  هطقن  هک  یسک 

ینایاپ طخ  قشع  رفس  رد  هک  ییوت 

دنیرگ یم  هک  اهربا  نآ  هناهب  ییوت 

یناراب ياوه  نیا  دوش  فاص  هک  ایب 

دابآ اجک  ره  میلقا  یلاوح  زا  وت 

یناریو هب  ور  رهش  نیا  دور  یم  هک  ایب 

قشع یتشک  تفرگ  رگنل  وت  مان  رانک 

ینافوت تس  یشمارآ  وت  دای  هک  ایب 

روپ نیما  رصیق 
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وزرآ ثاریم 

میتشاد هک  اه  بش  هچ  هدیپس  يا  تدای  اب 

میتشاک هک  اهلگ  هچ  دیما  يا  تغاب  رد 

دش ریپ  میدوب و  وت  يوزرآ  رد  يرمع 

میتشاذگ رد  رب  هک  راظتنا  لفط  نآ 

تارطاخ ناونع  هب  هنامز ، رتفد  رب 

میتشاگن يدیهش  نوخ  هب  ار  هحفص  ره 

داب هب  دش  هک  اهرس  هچ  تاثداح  غیت  زا 

میتشارف دق  وت  تماق  دای  هب  اج  ره 

غیرد يا  هدرک ، رفس  زیزع  يا  ییآ  یم 

میتشادن یمشچ  وت  هاگن  هتسیاش 

تمغ اب  میدرم  وت ، يالو  اب  میداز 

میتشاذگ ناناوج  هب  وزرآ  ثاریم 

يراوزبس دیمح 

ص:329

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 363 

http://www.ghaemiyeh.com


رون قرغ 

نک روبع  ملد  لباقم  زا 

نک رورم  ار  هتفر  تارطاخ 

نزب ام  هب  يرس  ایب  مه  زاب 

نک روش  طاشن و  زا  رپ  ار  هناخ 

دوخ روضح  اب  ایب و  نم  بوخ 

نک رون  قرغ  هرابود  ار  رهش 

نم بلق  ياه  هچوک  نایم  زا 

نک روبع  مه  زاب  هتشرف  يا 

رت دنلب  یلو  هقعاص  لثم 

نک روطخ  نم  لایخ  بش  رد 

ما هلیبق  نیا  هایس  ور  هک  نم 

نک روهظ  ادخ  رطاخ  هب  وت 

دار يدیعس  میحرلا  دبع 
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نیمز حتف 

! ناراب يا  نیمز  درز  توکس  دهاوخ  یم  ار  وت  زبس  يادص 

ناراب يا  نیبب  ایب و  تدوخ  شیاه ، لگنج  همه  دش  ریوک 

دیراب یم  ششوخ  يادص  زا  مغ  دیلان ، دمآ  رگ  هحون  میسن 

ناراب يا  نیزح  ياه  هنارت  ندناوخ ، دیاب  وت  دوبن  رد  هک 

!« نک میافوکش  زاب  رابب و  رگنب ! مریقف  ياه  تسد  هب  »

! ناراب يا  نینچ  وت  اب  تخرد  دیوگ ، یم  یلو  هنانگمغ  هچ 

دشوج یم  قفا  يانحنا  زا  ابیز ، یغورد  لثم  بارس 

! ناراب يا  نیقی  هب  نیمز  نیا  رب  يراب  یم  یلو  هناقداص  وت 

! ناراب يا  نیمز  حتف  نامز  دراد ، ندید  وت  ماگ  ریز  هب 

يرس راکش  اضر  دیمح 
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! يدرگرب رگا 

! يدرگرب رگا  زاب  اه  هرجنپ  دوش  یم 

! يدرگرب رگا  زاوآ  هقرغ  نیمز  و 

دیوگ یم  همه  هب  ار  تندمآ  زاب  غاب ،

! يدرگرب رگا  زارفا  رس  ورس  يا  هآ ،

يزبس رس  نیمز  هب  رخآ  ددرگ  یم  زاب 

! يدرگرب رگا  زاب  نامز  بلق  دپت  یم 

اه یکیرات  هنیآ  نیا  زا  ددنب  یم  تخر 

! يدرگرب رگا  زاغآ  دوش  یم  ینشور 

دید دهاوخ  نم  يربا  هرجنپ  نیا  وت  اب 

! يدرگرب رگا  زاورپ  رپ  ینامسآ 

مراعشا ور ، هنیآ  يا  وت  نامشچ  شیپ 

! يدرگرب رگا  زاجعا  دنک  یم  مه  زاب 

يدرک یضترم 
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مراهب هشیمه  لگ 

تسا یقاب  نازخ  نیبب  مراهب ، هشیمه  لگ 

تسا یقاب  نامسآ  رهچ  رب  هقعاص  شارخ 

خرس لگ  هرهچ  هب  نافوت  یلیس  ثیدح 

تسا یقاب  ناوغرا  سای و  نهد  رب  زونه 

ام رس  رب  تخیر  هک  یگرگت  هنتف  ربا  ز 

تسا یقاب  ناتسوب  هب  رپرپ  هچنغ  رازه 

توکس ریوک  رد  دوب  الب  گرم و  ناشن 

تسا یقاب  نارک  ره  شوگ  رد  هک  دعر  ویرغ 

نافوت تواقش  زا  نما  یتشک  تسکش 

تسا یقاب  نابداب  تسد  طقف  بآ  يور  هب 

قرب هنایزات  تشذگ و ز  لاس  رازه 

تسا یقاب  ناوران  مادنا  رب  مخز  رایش 

دندیچوک غاب  يراهب ز  ناگدنرپ 

تسا یقاب  نایشآ  یناشن ز  هخاش  يور  هب 

غاب دوبر ز  نازخ  ار  لگ  شیور  دیما 

تسا یقاب  نابغاب  زبس  رس  تعجر  دیما 

تسا هدمآ  ریدغ  مراهب  هشیمه  لگ 

تسا یقاب  ناهج  مخ  رد  ام  هنهک  بارش 
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کنآ مکنید » تلمکا   » هک تفگ  يادخ 

تسا یقاب  نامز  گر  رد  یبن  مرگ  ياون 

نازخ راهب و  رد  خرس  لگ  نوخ  هب  مسق 

تسا یقاب  نادواج  لآ ، یلع و  تیالو 

قشع هیآ  هک  ایب  مراهب  هشیمه  لگ 

تسا یقاب  نامدرم  نهذ  رد  وت  كاپ  مان  هب 

يدور امرگ  يوسوم  یفطصم  دیس 
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ایرد تعسو  هب  یلد 

منادیم تساهوهآ  ياج  تهاگن  اقآ 

مناد یم  تساهنت  نم  لثم  تکاپ  ناتسد 

دریگ یمن  اج  یفرظ  چیه  رد  تلد  اقآ !

مناد یم  تسایرد  تعسو  وت  لد  ياج 

مدرم هدرم  ياه  بلق  رد  تنتشگرب 

مناد یم  تسایرد  نیرت  ینافوت  گنرمه 

نآ لیلد  يدرگ ، یمن  ربوت  رگا  اقآ !

مناد یم  تسام  هانگ  رپ  ياه  مشچ  رد 

تملظ نیا  رد  ترون  رپ  ناتشگنا  رس  ياج 

مناد یم  تساهنش  رب  داب  در  دننام 

! يرود همه  نیا  زا  دعب  هک  يدرگرب  شاک  يا 

مناد یم  تسابیز  تندوب  سح  هرابکی 

وت اب  ندوب  میارب  يدرگ ؟ یم  زاب  یک 

مناد یم  تسایند  شمارآ  نیرت  ابیز 

ادرف هن ! زورما  رگا  يدرگ  یم  زاب  وت 

مناد یم  تساپ  رب  ملد  رد  هک  یشتآ  زا 

سمش هدیپس 

ص:335

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 369 

http://www.ghaemiyeh.com


نیرت رظتنم  يا 

ربمیپ تبرغ  ثراو  يا 

ردیح راقفلاوذ  وت  ثاریم 

تلامج سگرن  وت و  رطع 

رتهب هزات ، خرس  لگ  ره  زا 

ریثکت هدومن  ار  وت  مان  دص 

رثوک هاگن  زا  هنییآ  کی 

تیور ناقشاع  همه  زا  يا 

رترظتنم نیرت و  قاتشم 

تیاه هبدن  میسن  هدیچیپ 

رسارس نامسآ ، رکیپ  رد 

ییاه هعمج  بورغ  گنتلد 

رگید ردب  لولح  قاتشم 

میقارف رد  بیرغ و  تسیرمع 

رتارف همه  ام  وت ز  اما 

ددرگن رب  هنشت  هک  تسا  دوز 

رخآ دیما  يا  تلحاس  زا 

تسا لیخد  تنماد  هب  هک  یتسد 

رد رب  هدنام  زونه  هک  یمشچ 

یعیطم یفجن  هموصعم 
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راظتنا

يدماین دش  راچد  یسک  یب  غاد  هب  لد 

يدماین دش  رات  باتفآ  هام و  مشچ 

وت راظتنا  رد  نم  نیمزرس  ياه  گنس 

يدماین دش  رابغ  اه  بسا  مس  ریز 

نم ياه  تسد  هدوخ  هنایروم  ياصع  نوچ 

يدماین دش  رام  رات و  درد ، راب  اریز 

یکشاک رترود ز  شاک و  رت ز  دنلب  يا 

يدماین دش  رامش  یب  هتفر  ياهزور 

وت روهظ  تیاکح  ام  راظتنا  رمع 

يدماین دش  راگزور  دنلب  هّصق 

ییاکاک رابجلا  دبع 
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نارجه مغ 

تسا هتسکش  نارود  شدرگ  ملد ز  زاب آ ،

تسا هتسکش  نافوت  مجاهت  زا  یتشک  نوچ 

ور شیپ  هب  مداهن  لایخ  هنییآ 

تسا هتسکش  نارجه  مغ  زا  مبلق  هک  مدید 

مینک یم  هلان  ار  وت  میشتآ و  رد  يرمع 

تسا هتسکش  نابایخ  يوک و  هب  نامدایرف 

قارف ین  دزاونن  ام  ياون  رگید 

تسا هتسکش  ناتسین  يولگ  رد  هلان  نیا 

مغ ماین  رد  یلو  میتریغ  غیت  ام 

تسا هتسکش  نارود  كّرحت  یب  راگنز 

هدمآ رب  ناسارخ  رهم  زارف  مچرپ 

تسا هتسکش  ناسارخ  رهم  رارق  وت  یب 

دنک یم  بات  یب  وت  يور  لایخ  ار  ام 

تسا هتسکش  ناماد  هب  کشا  رولب  دقع 

دوب وت  ندید  ام  لد  ترسح  نامرد 

تسا هتسکش  نامرد  هشیش  وت  یب  هک  زاب آ 

میترضح نایادگ  قشع  راذگهر  رد 

تسا هتسکش  ناشیرپ »  » کلک ریسم  نیا  رد 

« ناشیرپ  » یتجح دّمحم 
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هاگن ریسفت  مغ ، هژاو 

نک رواب  دوب ، مغ  شراب  زا  نیرمرم  ممشچ ، ود 

نک رواب  دوب ، مخ  وت  نارجه  مغ  زا  متشپ  و 

دش یم  ناهن  یضغب  نم ، رعش  تیب  تیب  نایم 

نک رواب  دوب ، متام  يایرد  رد  قرغ  مدوجو 

اهادرف يابیز  مهبم  روضح  يا  ییاجک ،

نک رواب  دوب ، مغ  هژاو  مهاگن  ریسفت  هک 

نارجه تبرغ و  سامتلا و  ياه  جوم  نایم 

نک رواب  دوب ، متاخ  ناماد  قشاع  متسد  ود 

تسیمخز یمخز  مدوجو  بارهس  هک  رگید  ایب 

نک رواب  دوب ، مس  يا  هعرج  ورادشون  وت  یب  هک 

سوسفا یلو  متفر  ادخ  ات  وت  یب  هعمج  نارازه 

نک رواب  دوب ، مک  رفسمه  يافص  مهار  رد  هک 

یسابع هبوبحم 
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قشع دوعوم 

مشک یم  هآ  ار ، وت  روهظ  بش  زور و  نم 

مشک یم  هآ  ار ، وت  روبع  نامسآ  رد 

تشد هوک و  نابایب و  زور و  تمسرپ ز  یم 

مشک یم  هآ  ار ، وت  روهظ  خساپ  نم 

مشچ هب  ار  وت  منیبب  هک  نآ  زا  يرتادیپ 

مشک یم  هآ  ار ، وت  روضح  ترضحم ، رد 

زونه تمناد  یمن  مان و  هب  تمناوخ  یم 

مشک یم  هآ  ار ، وت  رورم  تصرف  نم 

منک یم  هیرگ  ار ، وت  قارف  مغ  یهاگ 

مشک یم  هآ  ار ، وت  رود  لاصو  یهاگ 

وت لاصو  لایخ  هب  مسر  یمن  یتقو 

مشک یم  هآ  ار ، وت  روبص  لد  مه  نم 

تفرگ ملد  تراقح  رپ ز  لوصف  نیا  زا 

مشک یم  هآ  ار ، وت  رورغ  رپ  لصف  نم 

نیرخآ باتناهج  رهم  قشع ! دوعوم 

مشک یم  هآ  ار ، وت  رون  باتب ، نم  رب 

یلیعامسا اضر 

ص:340
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دئاصق

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  تعن  رد 

تسا نکش  رپ  ِفلز  ِدنوادخ  هک  یخر  يرپ 

تسا نم  هام  رهش و  بوشآ  روشک و  يالب 

نکش نیچ و  رازه  شدعج  مخ  ره  ریزب 

تسا نکش  ره  ریسا  ناج  لد و  رازه  یلو 

تسا يرمث  يرتشم  هام و  زا  شورس  زارف 

تسا نسر  هیلاغ  کشم و  زا  شهام  درگ  هب 

ناتسب رد  قیقش  وا  خر  گنر  وچمه  هن 

تسا نمی  رد  قیقع  وا  بل  لعل  وچمه  هن 

تسا نابوخ  هاش  تسا و  نسُح  هدید  غورف 

تسا نمجنا  هاش  تسا و  سنا  سلجم  غارچ 

درآ زارف  لگ  يوب  وا  رب  زا  میسن 

تسا نهریپ  نایم  ردنا  شلگ  نمرخ  هک 

تفگشن اتخ  هفان  وا  هّرط  نیچ  هب 

تسا نتخ  يوهآ  هک  نیب  وا  يوداج  مشچ  هب 

تسا توراه  هن  وا  يوداج  سگرن  هچ  رگا 

تسا نف  رکم و  راگزومآ  توراه ، هب  یلو 

تسا توقای  هن  وا  يوگ  نخس  لعل  هچ  رگ  و 

تسا نز  هدنخ  راوخ و  سوسفا  توقای  هب  یلو 
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فلز برغم  هتفات ز  شخر  سمش  هک  نانچ 

تسا ننملاوذ  ّیلو  روهظ  یتمالع ز 

رصع هجح  ّیلو و  نادزی  تیآ  گرزب 

تسا نمز  ورسخ  تسا و  نیمز  نابزرم  هک 

نتفگ ناوت  یم  هک  یهاش  مئاق ، ماما 

تسا نتشیوخ  تاذ  هب  مئاق  نوچیب  تاذ  وچ 

تسا فشکنم  بیغ  رارسا  ردنا  شبلق  هب 

تسا نرتقم  سدق  راونا  ردنا ، شناج  هب 

تسا درخ  زا  رتهب  قلخ  رس  هب  وا  ياوه 

تسا نبل  زا  رتشوخ  لفط  بل  هب  وا  يانث 

بل تسا ز  یتیاکح  شدلخ  هضور  لاهن 

تسا نهد  زا  یثیدح  شرضخ  همشچ  لالز 

وا یتسه  هب  رگم  ار  ناهج  تسین  تایح 

تسا ندب  ناهج  نیا  ّیمارگ و  ناج  تسوا  هک 

روهظ نیع  هشیمه  ملاع ، هب  تسوا  بایغ 

تسا نت  هب  ناج  تسا و  ردنا  مشچ  هب  رون  هک  نانچ 

ناج لد و  زا  تداهش  هَّللا ، دهش  وا ، هار  هب 

تسا نز  درم و  يوزرآ  ناوج  ریپ و  دیما 

طاشن هب  شتدالو  دبع  ّتنس  هب  کلف 

تسا نمجنا  رازه  مجنا  هداد ز  زارط 
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يوج لد  شمار  دیع ، نیا  ّتنس  هب  اله !

تسا ننسلا  نسحا  تسا و  لامعالا  لضفا  هک 

ص:342

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 380 

http://www.ghaemiyeh.com


وا تدالو  یپ  ییادخ  شیع  مزب  ود 

تسا نسحلاوب  ناتسآ  رد  مظعا و  شرع  هب 

میرم یسیع ، هک  مظاک  یسوم  لیلس 

تسا نتتفم  خرچ  هب  شناج  لد و  وا  بح  هب 

جارس تسا  يرواخ  رهم  وا  تعفر  خاک  هب 

تسا نگل  نامسآ  تشط  وا  تعلط  عمش  هب 

يادخ ملع  زونک  هلا و  ّرس  زومر 

تسا نزتخم  هنازخ  رد  رهگ  وچ  وا  بلق  هب 

« ارعشلا کلم   » يروبص مظاک  دّمحم 

ص:343
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مالسلا هیلع  نامّزلا  بحاص  ترضح  تدالو 

ار ناج  دنک  هدنز  هک  تبل  نیشون 

ار ناویح  همشچ  تایح ، دشخب 

ار لد  دنک  هدنب  هزمغ  هب  تمشچ 

ار ناج  دنک  هدنز  هدنخ  هب  تلعل 

تیاخ رکش  قیقع  ترسح  زا 

ار ناشخدب  لعل  تسا  لد  نوخ 

تنادند هتشر  ود  تریغ  زو 

ار ناطلغ  يؤلؤل  هتشگ  بآ  لد 

ضراع نا  رب  هک  وت  طخ  تسا  يربا 

ار ناشخرد  رهم  رهچ  هدیشوپ 

يربا نینچ  هدید  هک  بجعلل  ای 

ار ناراب  درابب  نم  مشچ  زک 

راسخر نآ  رب  هک  وت  فلز  تسا  يدود 

ار نازوس  شتآ  باجح ، هتشگ 

نوزوم دق  زارف  وت  يور  زج 

ار ناتسلگ  ورس  راب ، هدیدرگ 

خر رب  وت  هقلح  هقلح  فلز  زج 

ار ناتفخ  هم ، َِرب  رد  هدید  سک 
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تسا ناحیر  هلالس  وت  طخ  رگ 

ار ناحیر  هلالُس  موش  یخرب 

تسا ناجرم  هجیتن  وت  لعل  رو 

ار ناجرم  هجیتن  موش  نابرق 

مناجرم ؤلؤل  مشچ ، دتفا ز 

ار نادند  بل و  نآ  منیب  هک  هگره 

تفلز رس  نیچ  ریغ  هب  دوبن 

ار ناقاخ  تلود  هنتف  بوشآ و 

؟ یهاوخ یمن  عمج  هب  یگتفشآ 

ار ناشیرپ  فلز  ود  هرگ  اشگب 

يدنب ورف  هنتف  مشچ  هک  یهاوخ 

ار ناّتف  سگرن  دنبب  یتخل 

یتسدیرچ تشهب  رد  وت  اناج 

ار ناملغ  هدوب و  روح  هیاسمه 

تسا هداد  نم  هب  يادخ  ار  وت  کنیو 

ار نادزی  هّجح  حدم  شاداپ 

تروص زا  هک  يادخ  رهظم  نآ 

ار ناحبس  ینعم  روهظ ، هداد 

ینعم رد  هک  دوجولا  بجاو  نآ  و 

ار ناکما  تروص  هداد  فیرشت 
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وا لیفط  هک  للعلا  تلع  نآ 

ار ناهیک  تقلخ  هدومن  دزیا 
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شدالیم هک  رصع  ماما  مئاق 

ار نامیا  هیاپ  هدرک  راوتس 

ار دمحا  هدید  غورف  رون 

ار ناندع  هدود  غارچ  مشچ و 

تسوا مان  روخ  رد  هک  يا  همان  نآ 

ار ناونع  دیاب  درک  سمّشلاو 

تسوا حدم  قیال  هک  يرتفد  نآو 

ار نآ  رم  دیاب ، دورس  نآرق 

رگید دوبن  وا  حیدم  زا  ریغ 

ار نآرق  تیآ ، تیآ  یناوخ  رگ 

دشاب رگ  هتشرف  وا  ضغب  اب 

ار نایصع  رفیک  هریذپ  وشوگ 

دراد وا  تیالو  رگا  ناطیش 

ار ناطیش  تمحر ، دیون  هد  رد 

ملاع همه  رادم  دوب  وا  زا 

ار ناصغا  دوب  یمّرخ  لصا ، زا 

یتیگ همه  رادم  دوب  وا  زا 

ار نایرج  دراد  يوج  همشچ ، زا 

دزیا وا  تیالو  زا  زورما 

ار ناکما  ملاع  دوزف  قنور 
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( ارعشلا کلم   ) يروبص مظاک  دّمحم 
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تجح ترضح  حدم  رد 

تسنامچ هدنزارف  ورس  نیا  نمچ  رد  ات 

تسنازخ هودنا  درذگن ، لد  هب  هک  يزیچ 

مورحم وت  رادید  تلود  زا  دشن  شمشچ 

تسنارظن بحاص  هنییآ ز  هک  تسادیپ 

تسین لد  شیاسآ  وت  رادیب  كوان  یب 

تسناج گر  قشاع  نت  رد  رگم  وت  ریت 

دنتسکش هلان  بلب  کشر  زا  هک  دایرف 

تسنابز هتسب  سرج  قشع ، هلفاق  رد 

مکلک هحشر  دوب  هزات  دش و  هنیرید 

تسناوج هداب  دوش ، لاس  نهک  هک  نادنچ 

دش نم  هماخ  ین  هب  مّلسم  زورما 

تسناهج ناریژه  نادیم  هک  هشیب  نیا 

گنهآ بش  غرم  رحس  ياون  هب  مشود 

تسناج شیاسآ  هک  همغن  نیا  دز  شوگ  رب 

ارایب رازلگ  لگ و  راذع  هزاغ  زک 

تسناشف هلاژ  تملق  راهب  ربا  ات 

شخباون هاش  یئرتسگ  انث  هب  ار  بل 

تسناهد تسد و  ارت  بیغ  زا  هدئام  نیک 
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يدهم يداه  نید  ربهر  ناهج  ناطلس 

تسا نارگن  یناهج  مشچ  شهرب  ناج  زک 

تقوش هر  رد  ناج  لد و  نیشن  هدرپ  يا 

تسنابز درو  ارم  هدنخرف  علطم  نیا 

تسنایم هب  هر  مدق  مین  لد  هدید ز  ات 

تسنارگن یناهج  مشچ  نآ  رب  هدرپ  زا 

ار ناهج  دیّما  هدید  لهم  مورحم 

تسنارهگ نشور  لد  تمیرح  هکنآ  يا 

مهاگن راخ  دوب  هدید  رد  وت  يور  یب 

تسنارگ راب  نم  نت  رب  ناج  وت  لصو  یب 

دنامن هک  مسرت  وت  دهع  ینشاچ  زا 

تسناتب يوربا  رد  هک  یخلت  گر  كدنا 

تسیرطف نتسبآ  تا  هنادرم  تّمه  زا 

تسناک ردام  رگ  تسا و  رحب  لماح  رگ 

تسغیت وت  هاوخ  دب  تلود  رسب  رسفا 

تسنانس وت  مصخ  هریت  لد  هب  رتخا 

تسلدع دهاش  ارت  لضف  محر  هب  كدوک 

تسناوخ هیثرم  ارت  مصخ  مکش  هب  ردام 

تسار ناهج  ود  راک  وت  لدع  رثا  زا  تشگ 

تسناتب نیفلز  هب  تسه  یمخ  چیپ و  رگ 
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تسغیت هضبق  نآ  رب  زورما  ردق ، تسد 

تسنامک تشپ  نآ  رب  زورما  رفظ ، تشپ 

تباکر تسهوک  وت و  نانع  تسقرب 

تسنارگ هکسب  نیا  هداتفا و  کبس  سب  نآ 

درآ رب  درگ  نمد  هنهک  نیا  زا  هک  ات  وک 

تسنامد لیپ  نوچ  هک  وت  دنمس  هدنخرف 

اهیرگ هولج  رد  هک  مادنا  هنیآ  نآ 

تسنارظن بحاص  همرس  شمدق  كاخ 

اهندز هرطق  رد  هک  هدنشورخ  ربا  نآ 

تسنانع قرب  کت و  داب  شور و  نافوط 

تسا درون  تشد  لد و  ریش  لفک و  وهآ 

تسناوت لیپ  نت و  هوک  نکش و  اراخ 

تسا نیبج  حبص  خر و  هلال  لغب و  نوماه 

تسنایم کیراب  مد و  نیکشم  مُس و  نادنس 

تسمارخ سوواط  دعاس و  قفش  تسدرت و 

تسنار هنیآ  یپ و  کشخ  مدق و  کباچ 

تسا یلیل  هویش  شک  غاد  يرگ  هولج  رد 

تسنادرخ یلاع  ترکف  يور ، مرگ  رد 

ار نیزح »  » هدید ینشور  دوش  هک  برای 

تسنآ رد  نینوک  شیاسآ  هک  وت  دهع 
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نشلگ لگ و  غارس  اپ ز  دشکن  لبلب 

تسناشن مان و  یب  هک  وت  يوک  رس  زا  هآ 
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تسین یبجع  میارس  هتکن  رگا  هناتسم 

تسنارگ لطر  زا  مک  وت  قشع  رغاس  یک 

لبلب هلان  زا  یهت  ددرگن  رازلگ 

تسنابز درو  ارم  وت  يانث  هتسویپ 

ادابم هداب  یب  وت  هناتسم  هنامیپ 

تسناشک هبانوخ  غاب ز  نیرد  هچنغ  ات 

یجیهال نیزح 
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مالسلا هیلع  يدهم  ماما  حدم  رد 

شک باقن  نیکشم  طخ  زا  ضراع  حبص  رد 

شک باتفآ  رت  مشچ  هب  ار  همرس  نیا 

زیر كاخب  تقاط  متسر  نوخ  هوشع  زا 

شک بایسارفا  رب  هزمغ  كرت  رجنخ ز 

تست زان  ریشمش  هدیشک  فلا  ملاع 

شک باتفآ  نوچ  همه  رب  همشرک  غیت 

تسین تسرد  يوقت  هر  یب  زامن  دهاز ؟

شک بآ  هداب  طشب  عرو  هداجس 

ریگب نارگ  لطر  هسود  مغ ، راب  دنچ  ات 

شک بارش  ماج  هس  ود  مج ، ثیدح  یک  ات 

یمد نتسیز  ناوتن  نتشیوخ  دیق  رد 

شک بابح  نوچ  یسفن  وشب ، يدوخ  زا  تسد 

دوش رگراک  لجا  مخز  هک  رتشیب  ناز 

شک بابر  رات  هب  همخز  ایب و  برطم 

منک ناوغرا  کشا  هرهچ ز  هک  رتشیب  ناز 

شک بارش  ماج  هسود  خرب  ارم  یقاس 

تسارچ نیرفآ  زان  خر  نینچ  قرع  قرغ 

شک بالگ  لگ  زا  هک  تفگ  هک  ارت  اناج 

ص:351

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 393 

http://www.ghaemiyeh.com


ار شیوخ  تسا ، دنلب  هنتف  تسد  خرچ  يا 

شک بانجیلاع  ورسخ  ياول  ریز 

شیمان مان  فرش  زا  وگب و  يدهم 

شک باتفآ  قرو  رب  رخف  يارغط 

« نیزح  » دش زوس  درخ  تسود  رکذ  يابهص 

شک بات  هلعش  سفن  رگج  زا  وش ، شتآ 

تسا بئاغ  هدید  زا  رگ  تسلد  رد  رادلد 

شک باطخ  طاسب  هب  ار  زاین  ضرع 

ربا باجح  زا  ارت  زورفناج  رهم  يا 

شک باقن  خر  زا  یگریت ، تفرگ  ملاع 

زیر شیوخ  نیلعن  فک  زا  همشرک  درگ 

شک باکر  دیفس  مشچ  هب  ایتوت  نیا 

نک راکشآ  عرش  دهاش  نسح  هدرپ  یب 

شک باتکلا  ما  خر  زا  باقن  هر  کی 

زیر بارخ  ناهجب  یترامع  حرط 

شک باسحیب  متس  زا  هنامز  تسد 

ار رهد  لاز  نونک  تسیرواد  ماگنه 

شک باستحا  همکحم  هب  ناشک  وسیگ 

راگزور تسیرمع  هدمآ  رب  نیک  هب  ام  اب 

شک باسح  جک  کلف  زا  ماقتنا  نیا 
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نز دونع  مصخ  رس  رب  رهق  غیت  مه 

شک بات  چیپ و  مخب  ودع  رکیپ  مه 
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فرش زیگنارب و ز  دنمس  مس  زا  درگ 

شک بانج  یلعم  رهپس  هدید  رد 

وج گنج  مارهب  ریگب ز  نیک  غیت  مه 

شک بابر  یگنچ  هرهز  رانک  زا  مه 

تساور یک  مالسا  هنیدم  رد  هناختب 

شک باقع  رادب  رآ و  رب  لبه  تال و 

يوشب نایصاع  ام  خر  زا  تلاجخ  درگ 

شک باوصان  لمع  هفیحص  رب  طخ 

یجیهال نیزح  انالوم 
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مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  تدالو 

دش ناوضر  غاب  زورما  ِتجهب  ناهج ز 

دش ناتسلگ  یمّرخ  زا  یتیگ  ياضف 

تفکشب یخّرف  هب  سرون  هچنغ  مادک 

دش نادنخ  دجو  یتسه ز  نشلگ  زاب  هک 

قارشا هولج  قافآ  هلمج  تفرگ 

دش نارمع  روپ  تسد  نایع  بیج ، رگم ز 

تسادیپ نیمز  زا  ضرالا  تقرشا  لامج 

دش نادزی  كاپ  رون  نایع  بیغ ، رگم ز 

كاخ رب  یتفات  كالفا  وت  رپ  هرامه 

دش ناسحا  نیهر  ور  نیا  زا  هریت  نیمز 

تشگ ناشخرد  نیمز  زا  یهم  هک  نآ  تفگش 

دش ناراب  رون  شرع  رد  شعولط  زا  هک 

؟ تخاونب ار  هتسخ  ياهلد  یسیع ، مادک 

دش نامرد  تفج  درد  ره  شدوهش  زا  هک 

تسا قح  لها  يافش  نآرق  هک  تفگ  يادخ 

دش نآرق  کیرش  ینعم  هب  هک  نیا  دوب  هک 

نشور تمیوگ  دنچ  ات  هیمعت  هب  نخس 

دش نابعش  هام  هب  تقیقح  سمش  روهظ 
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بوجو هاگمزب  مئاق ز  ترضح  لامج 

دش ناکما  عقُص  هب  نابات  هدرپ و  تفرگ 

دوب يدهم  طامق و  بیز  يدهم »  » زونه

دش ناحبس  هاگ  هولج  ات  دز و  کلف  رب  هک 

دبلط یم  همیمت  شسدق  دعاس  زونه 

دش ناطلس  هداهن و  رس  رب  تّزع  جات  هک 

دمآ یم  درُخ  قلخ  رظن  رد  زونه 

دش ناوخ  قبس  كدوک  شرب  لقع  ریپ  هک 

يده لیفک  ادخ  یلو  رصع  ماما 

دش ناهیک  ود  تقلخ  زا  یتسه  ّلظ  هک 

تساتمه یب  لامک  ردناک  شکاپ  دوجو 

دش ناهرب  لیلد و  ار  ادخ  راب  هناگی 

زاین يور  دوس  هک  نوچ  شرد  كاخ  هب  رضخ 

دش ناویح  بآ  يوس  وا  ییومنهر  هب 

دوب نامیلس  متاخ  رد  شکاپ  مسا  وچ 

دش نامیلس  متاخ و  ینم  رها  تفرگ 

تشگ ّتنج  راپسهر  وا ، وریپ  هک  نآ  ره 

دش نارین  هب  نوگنرس  وا ، نمشد  هک  نآ  ره 

دیآ تفگش  یسب  نوچیب  تمکح  ارم ز 

دش نارجه  يادتبا  لصو ، لّوا  زور  هک 
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وا ندید  بات  وچ  مدرم  هدید  تشادن 

دش ناهنپ  ربا  ریز  رد  یباتفآ  وچ 
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شاف ینعم  هب  یلو  ناهنپ  مدرم  مشچ  ز 

دش ناج  يو  صخش  مسج و  کی  همه  يوس  ام  هک 

بئاغ دوب  نت  تروص ز  هب  حور  هک  رگا 

دش نایامن  نت  فارطا  هک ز  نیب  تسرد 

وا تعلط  حبص  مینیبب  هک  یمد  اشوخ 

دش نایاپ  قارف  ماش  هدرپ و  هداتف 

یهاش نتلیپ  بسا  ربز  رب  تسشن 

دش نمحر  ياوتسا  شرع  هب  هک  تفص  نادب 

يزیرنوخ يارب  ناشخرد  غیت  تفرگ 

دش ناشخدب  تریغ  نیمز  طیسب  همه 

دنکف هیاس  ریزب  ار  ناهج  لدع  تخرد 

دش نایغط  داسف و  ملظ و  هشیر  هدنکف 

تفای ترامع  نید  ناینب  شرهم  ضیف  ز 

دش ناریو  رفک  ناینب  شرهق  تسد  هب 

تاهیه وا  حیدم  هنک  ندیسر  نم و 

دش ناریح  تام  لقع  وا  بقانم  رد  هک 

« تریح  » ازریم نسحلاوبا  سیئرلا  خیش 
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مخز نامجرت 

مخز نامرآ  وت و  قشع  غاد  مییام و 

مخز ناشفشتآ  زا  میا  هدنام  مرگلد 

ار درد  گنرلگ  هماج  میا  هدیشوپ 

مخز نارکوش  نآ  زا  یماج  میا  هدیشون 

وت مان  هب  ار  نونج  ياه  هورش  میدناوخ 

مخز نارک  یب  ات  وت  ياپ  هب  اپ  میتفر 

قشع يوربآ  وت  نشور  بیجن و  مشچ 

مخز ناب  هیاس  تا  هفطاع  دنلب  تسد 

تسا دّمحم  يادص  ساکعنا  تدایرف 

مخز نامجرت  وت ، ینامسآ  زاوآ 

میسن اهراب  ار  وت  نارکیب  هودنا 

مخز ناهد  اب  یلو  تفگ  غاب  شوگ  رد 

قشع داتسیا  یمن  زارفرس  هوکشب و 

مخز ناوزاب  رگا  تفرگ  یمن  تتسد 

متخانش یم  ار  وت  ردقچ  اهزور  نآ 

مخز نامز  نامیا ، رجنخ و  نوخ و  نتم  رد 

نک رورم  توخر  هتسب  ياوه  نیا  رب 

مخز نامسآ  زا  هنیآ  ره  ار  زاورپ 
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روبع دنک  شتآ  لپ  زا  هنوگچ  ادرف 

مخز ناوخ  تفه  زا  درذگن  هک  ره  زورما 

زیزع اهزاوآ ، تیفاع ، ماحدزا  رد 

مخز نارعاش  نونج ، نارعاش  مییام 

زونه دنز  یم  نابز  مخز  هک  نیبب  نمشد 

مخز نابز  اب  ار  وت  میا  هدناوخ  هک  ار  ام 

دنا هتسکش  ار  اه  هنیآ  مامت  اج  نآ 

مخز ناتسآ  رد  هدز  بش  ياهگنسلد 

حبص عولط  ات  ام  رواب  ضبن  تسا  زبس 

مخز ناگر  رد  ات  وت  مرگ  نوخ  تسیراج 

میور یم  وت  مان  هب  رون  غاب  حتف  ات 

مخز ناوراک  اب  وت  لیلس  اب  هارمه 

لگ يولگ  اب  ناوخب  بیرغ  تعسو  يا 

مخز ناتساد  زا  يا  هعرج  هرابود  ام  اب 

یتسیرگ ارهز  تبرغ  دادتما  رد 

مخز هنایزات ، نوخ  شتآ و  باهتلا  رد 

هآ ياه  هلعش  نیا  هیرگ و  ياه  ياه  نیا 

مخز ناغمرا  تسه  هک  تسوت  غاد  ریسفت 

روضح ییایؤر  تولخ  هب  ربب  ار  ام 

مخز نامدود  زا  وت ، رابت  زا  مییام 

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 402 

http://www.ghaemiyeh.com


نیسپاو زور  ام  نت  رب  دابم  برای 

مخز ناشن  دشابن  دیهش  رکیپ  نوچ 

روپ یسمش  هَّللا  تمعن 
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تایآ رهظم 

دریگرب وچ  هراسخر  هدرپ ز  نم  هام 

دریگ رمک  هوک و  هر  مرش ، زا  رهم 

ار ابیز  تعلط  نآ  دنیب  رگا  لگ 

دریگ رگج  بانوخ  هب  مرزآ  خر ز 

دزورفا رب  هرهچ  يدُه  عمش  نآ  رگا 

دریگ رحس  يامیس  یناملظ  بش 

دناشفا رب  فلز  ناج  تحار  نآ  رگا 

دریگ رت  هفان  مد  قافآ  همه 

ددرگ لزا  راونا  نابات ، شخر  زا 

دریگ رگد  نیئآ  یتیگ ، شَمَد  زو 

شسافنا هحفن  بجع  تسا  ییایمیک 

دریگ رز  تنیط  دسر  بلق  ره  هب  هک 

دبای نمس  فطل  لگ و  يوخ  وا  زا  راخ 

دریگ رهگ  لعل و  تیصاخ  وا  زا  گنس 

ددرگ اود  نیع  وا  تمکح  زا  درد 

دریگ رکش  عبط  وا  تمحر  اب  رهز 

روخشبآ کی  هب  دیآ  وهآ  اب  ریش 

دریگ ّرقم  هنال  کی  هب  زاب  اب  هوعص 
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دزیمآ رد  رهم  اب  شتآ ، اب  بآ 

دریگ رفس  ریس و  هر  گرگ  اب  هّرب 

ددنب رطخ  فوخ و  ِرد  راربا ، رب  مه 

دریگ ّرش  هنتف و  ِهر  رارشا ، رب  مه 

دیوپ مدع  هار  وا  ِتَوطَس  زا  ملظ 

دریگ رطخ  ردق و  وا  تلود  زا  لدع 

دبای فرش  ّزع و  وا  تمرح  زا  ملع 

دریگ رف  تکوش و  وا  تّزع  زا  عرش 

ار یتیگ  هک  تایآ  رهظم  نیا  تسیک 

دریگ رظن  دییأتب  فاق  ات  فاق 

شنویامُه رما  اب  نکمم  ثداح و 

دریگ رَوُص  شقن و  نورب  هدرپ  زا  دیآ 

دبای اضق  ْشناویا  مداخ  زا  تصخر 

دریگ رَدَق  ْشناوید  یشنم  زا  تبتُر 

تسا يدهم  لزا  ّرِس  اقب  کلم  کلام 

دریگ رمق  گشر  نآ  زا  ضیف  ناهج  هک 

تسوا قطتنم ، يداه  هغلاب و  تجح 

دریگ رگد  مظن  ناکم  نوَک  وزا  هک 

دبای نسَح  هجو  نآ  زا  كالفا  وترپ ،

دریگ رصب  رون  نآ  زا  قافآ  هولج 
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وت ناشن  هک  مظعا  هَّللا  یلو  يا 

دریگ رشب  يانبا  شیک ز  ره  لها 
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« هّرذ  » ناگدشلد ام  وت و  یباتفآ 

دریگ ربخ  هّرذ  زا  رگ  رهم  دوش  هچ 

ار ناریا  ّتلم  رگنب  نابناهج  يا 

دریگ رس  وت  يادوس  شتآز  فک  هب  هک 

ساپ دراد  وت  ثاریم  تمرح  ناج  هب  ات 

دریگ رپس  هنیس  الب  ناکیپ  شیپ 

تَلصَو ِمرح  هار  دیامیپب  ات 

دریگ رطخ  تشد  دنک و  رس  زا  ياپ 

دیآ زارف  گرم  دص  ود  ماگ  ره  هب  رگ 

دریگ رگم  كوب و  یب  هلحرم  نیا  عطق 

نکناینب یلیس  نامد  وچ  دیوپ  هار 

دریگرب ربز  وریز  متس  يور  اب  هک  ات 

نت دراپسن  ّتلذ  هب  رفک  رب  رد 

دریگ رزخ  هب  ات  نوخ  همه  را  جیلخ  زا 

ندرگ دهنن  لطاب  هب  وت  رادتسود 

دریگرب رکیپ ، زا  شرس  نمشد ، هک  رگ 

كالاچ دَرپس  هر  نوخ ، شتآ و  لد  رد 

دریگ رفظ  نوگلگ  دهاش  رب  هب  ات 

« هبذج  » یخرهاش دومحم  جاح 
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لسوت

ناوارف مراد  اه  هوکش  يریپ  ز 

ناناوج رب  اداب  شیع  اراوگ 

ملاح هدرمژپ  لد  هدرسفا  نانچ 

نالان هداتفا  سفق  رد  یغرم  هک 

بات یب  درک  ثداوح  ریت  ارم 

نابایب ردنا  لازغ  يداّیص  وچ 

لبنس بات  میوجن  لگ  میوبن 

نارازغرم غاب و  قوش  رس  رد  هن 

يراج بآ  غار و  غاب و  يافص 

نارابیوج فرط  راز و  هشفنب 

نابیلدنع توص  حبص و  میسن 

ناراذع لگ  لعل  هچنغ ، ناهد 

نیکشم ِلاخ  طخ و  فلز و  ِداوس 

نانابز نیریش  بل  خلت  یم 

یتسم شیع و  لقن و  عمش و  بارش و 

ناماکداش يارب  اّما  تسا  شوخ 

ییادُج غاد  زا  دزوس  وک  یلد 

ناراز هلال  زا  درب  يدوس  اجک 

ص:362
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تلزع جنک  ردنا  هک  مهاوخ  یمه 

ناراهب ردنا  ربا  وچمه  میرگب 

يراظتنا زا  دعب  هک  دشاب  شوخ  هچ 

ناراو دیّما  دنسر  يدیّما  هب 

علاط بیغ  زا  دوش  هَّللا  لامج 

نارای مزب  ردنا  دیآ  رادیدپ 

روص هخفن  تردق  نرق  زا  دمد 

ناراب بآ  تمحر  ربا  درابب 

دیایب نارود  ردنکسا  رگا 

ناماک هنشت  یتایح  بآ  دنشچ 

دیحوت غرم  قحلا » انا   » زاوآ هب 

ناراسخاش ردنا  زاورپ  دنک 

حون منم  مدآ  منم  دیوگ  یمه 

ناناج نابرق  مرواد  لیلخ 

میرم نب  یسیع  منم  یسوم  منم 

نانامز رخآ  ربمغیپ  منم 

کیرات ياهبش  نوچ  هریت  دش  ناهج 

نابات دیشروخ  ناسر  رد  ایادخ 

امنب هراسخر  ناهج  ماج  يا  وت 

ناراد هنییآ  بعت  زا  دنتسخ  هک 

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 409 

http://www.ghaemiyeh.com


ناشورف وج  روج  ناریو ز  ناهج 

نایامن مدنگ  نیا  یسولاس  ز 
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ییادخ ییوکن  تآرم  وت 

ناباتش نک  ور  ام  يوس  ار  ادخ 

رافک دنب  ریسا  ار  ام  نیبب 

ناراگزور جنکش  راتفرگ 

ییادخ ریشمش  راو  یسوم  وت 

ناماه نوعرف و  شُکب  هگناو  شکب 

یهاوخداد نک  ادخ  لدع  يا  وت 

ناهانپ یب  هانپ  يا  زیخ  اج  ز 

ار ادخ  تسد  نیتسآ  نک ز  نورب 

ناکاین نوخ  زا  یهاوخنوخ  نکب 

ناتسب راذگب و  البرک  رد  مدق 

ناراد هزین  تسد  نوخ ز  رپ  رس 

تردق تصش  زا  ادخ  تسد  يا  وت 

ناراوخریش يولگ  زا  ریت  شکب 

ناروتس مس  زا  هک  يراد  ربخ 

ناراوسهش زا  دنامن  یمسج  رگد 

ار ادخ  تسد  ناسچ  یتسدینش 

نانابراس نت  زا  دندرک  ادج 

بابرا یقت  دّمحم  ازریم  جاح 
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مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تبقنم  رد 

رف لاف و  يزوریف و  هب  دمآ  زاب  دیع  حابص 

رورپ ناور  زیر و  ملا  زیب و  برط  زیخ و  حرف 

نیمیس تبعل  يا  ارم  رم  یئآرد  رد  زک  دوب 

روآ برط  ناشفا  يوَخ  ناوخ و  لزغ  نامارخ و 

ار ام  تیرود  جنر  يروجهم و  يروتسم و  ز 

رذآ لد  هب  بآ و  مشچ  هب  كاخ و  رس  هب  داب و  فک  هب 

يزاّنط وت  نوچمه  هگچیه  نودرگ  مشچ  هدیدن 

رکیپ نمس  يوک  نانج  يوم و  هبش  يوم و  ررش 

دشاب یلو  متسه  اربلد  تلالَد  رادیرخ 

رز میور  میس و  مکشرس  مرگ و  منت  درس و  ممد 

لد منورد  رد  دمآ  تیور  يوم و  يوخ و  ّدق و  ز 

رورپ مغ  زیمآ و  جنر  زیگنا و  درد  زیوآ و  ملا 

لُگ يا  تمنیب  ات  ندب  ردنا  تسا  شتآ  ناج  ارم 

رغاس فک  هب  ناشفا ، يوم  هب  نابات ، خر  هب  نادنخبل ، هب 

يروح دوب  وت  زرط  هب  ّتنج  رد  هک  مرادنپن 

رب نیرسن  يوب و  ربنعم  وم ، لسلسم  ور ، عشعشم 

متخب نم و  نوچ  اراگن  ناه  تقارف ، نارود  هب 

ردام رگد  یتسد ، ازن  یتسپ ، نیدب  یتسس ، نیدب 
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ور ناز  ام ، ياهلد  یتخوس  یهاگن  شاداپ  هب 

رفیک نیا  زا  مینازوس  میناشوج و  میناشورخ و 

نارود رواد  حدم  هب  ناج  يریذپ  نم  زک  دوب 

رورپ نید  ياراد  نآ  لد ، لداع  خر ، خّرف  هش 

ار شرما  ار و  شمکح  هک  يدهم ، شک ، لاّجد  هش 

رکاچ ردق  مداخ ، اضق  هدرب ، ْکَلَم  هدنب ، کلف 

دش تمارتحا  تلالج  خاک  زا  هک  یهاش  یهز 

رهزا مجن  ناشخر و  روخ  نابات و  هم  نابرد و  لحُز 

تناشفا رهوگ  ربا  ریز  دراد  هک  يریم  یهخ 

رپهش کلم  نماد ، کلف  نمرخ ، رمق  ندعم ، نابز 

لیئاربج لیئارزع و  لیفارسا و  لیئاکیم و  هب 

رورس ییوت  الوم ، ییوت  رصان ، ییوت  رمآ ، ییوت 

تراونا ز  ترادید ، ز  تراتفگ ، ز  تراوطا ، ز 

رپ بش  رمق  ءابرح ، اکذ  یمعا ، رََصب  اورد ، درخ 

، ار قیاقح  ار ، قیاشم  ار ، قحاول  ار ، قباوس 

رهظَم ییوت  رِهظُم ، ییوت  رخآ ، ییوت  لّوا ، ییوت 

یضیف ره  هب  نسح و  ره  هب  ریخ و  ره  هب  رون و  ره  هب 

ردصم یئوت  عبنم ، یئوت  أدبم ، یئوت  عدبم ، یئوت 

ینامرک رسفا  یلق  يدهم  ازریم 

ص:366

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 413 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  رد 

رادید هگ  دمآ  هک  هدژم  نارظتنم  يا 

رادیدپ هام  دش  هک  دییآ  رد  ماب  رب 

دمآ هر  ناناج ز  هک  دییآ  رد  هناخ  زا 

راوازس تسین  رز  هک  دیرآ  شکشیپ  ناج 

هدرپ هب  دوب  ناهن  هک  ینیع  دهاش  نآ 

رازاب هب  مزب  زا  دمآ و  مزب  هب  هدرپ  زا 

شالاب هولج  خر و  گنر  زا  دمآ و  زاب 

رازلگ تریغ  نمچ  کشر  ام  هبلک  دش 

شمالک بوشآ  لد  روش  بل و  دهش  زا 

رازکمن قافآ  دش و  ناتسرکش  ملاع 

نیکشم هّرُط  نآ  شوخ  میمش  تساخرب 

راتات تسا ز  هدیسر  کشم  هلفاق  ای 

شفلز رس  نیچ  هب  هدرک  رذگ  داب  ات 

راّطع هلبط  نوچ  هدش  رّطعم  قافآ 

نایوکن قشع  زا  نم  عنم  نکم  خیش  يا 

رارصا ددرگ و  نوزف  صرح  مأ  وت  عنم  زک 

تفای ناوتن  يدارم  راتسد  هحبس و  زا 

رآ تسد  هب  رادلد  هّرط  یبلط  دصقم 
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بابحا ینیریش  یپ  اراگن  تسا  دیع 

رابرکش لعل  بل  هدنخ  رکش  هب  اشگب 

دشابن راخ  یب  لگ  ملاع  نشلگ  رد 

راخ یب  لگ  دشاب  هک  وت  بوخ  خر  زا  ریغ 

شوپابق ورس  دوب ، راد  هلک  هام  رگ 

راد هلک  هام  وت  یشوپابق و  ورس  وت 

نم وت و  راّمخ  رورپ و  ناج  یم  تلعل 

رامخ بلاط  مه  متسه و  یم  بلاط  مه 

نم وت و  رازلگ  هزات و  لگ  وت  يور 

رازلگ قشاع  مه  متسه و  لگ  قشاع  مه 

دوب وکن  زغن و  یسب  هچ  را  راهب  لاس  ره 

راریپ راپ و ز  زا  دوب  رتوکن  لاسما 

تسا رما  بحاص  مه  یهان و  مه  رمآ و  مه 

راتخم لعاف  مه  ملاع و  مه  رداق و  مه 

شمیرح فوط  یپ  مودق و ز  نمی  زا 

راّود هدش  نودرگ  نکاس و  نیمز  هدیدرگ 

رهم وا  زا  تسا  یغورف  هک  تیالو  سمش  نآ 

رادومن همین  هگب  نابعش  هم  رد  دش 

شلامج وچ  یّلجت  درک  ناهج  روط  رد 

راونا علطم  شخر  رون  زا  تهج  شش  دش 
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ادیوه تشگ  اج  همه  شلامج  راثآ 

رادربخ تشگ  سک  همه  شعولط  ضیف  زا 
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لد ودب  دنداد  همه  شلامج  هدیدان 

رارقا همه  شیور  یئوکین  هب  دندرک 

دوعوم يدهم  قح  رهظم  مما  ّيداه 

رارسا فقاو  رظن  بئاغ ز  مئاق  نآ 

هدید هب  رون  رس  هب  لقع  نت و  هب  ناج  نوچ 

راظنا تسا ز  ناهن  لقع و  رب  تسادیپ 

دنناوتن شلیمج  فاصوا  هّمش ز  کی 

رای رگا  دندرگ  هرسکی  ناهج  ود  قلخ 

نک يددم  فک  زا  هدش  مراک  هتشررس 

راک ره  هتشررس  وت  ضاّیف  فک  رد  يا 

داش تتبقنم  فرش  زا  طیحم »  » ناوید

رارحا هدید  لد و  ناج و  نت و  زرح  دش 

یمق طیحم 
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رشع یناث  تّجح 

زاب نتفگ  رمع  هب  ناوتن  وت  يوم  ثیدح 

زارد ثیدح  هتوک و  دوش  رمع  هک  نآ  زا 

دوش هچ  ات  راک  ماجنا  وت  قشع  هار  هب 

زاغآ میتسه ز  راک  نیا  رس  رب  تفرب 

یبارحم ناوربا  نآ  شکلد  قاطب 

زامن روضح  ارم  دشابن  وت  زا  رود  هک 

تخومآ نتخوس  مسر  نم  لد  زا  هن  رگا 

زادگ زوس و  كرت  عمش  دنکن  یمد  ارچ 

لد يا  تدیاب  دیواج  تداعس  رگا 

زاجم وگم ز  نخس  تقیقح  حرش  يامن 

راذگب يرماع  نونجم  یلیل و  ثیدح 

زایا ّيونزغ و  دومحم  هناسف  ناوخم 

يوگ قیاقح  رهظم  قح  رهظم  حیدم 

زاغآ امن  رشع  یناث  تّجح  يانث 

تسه هک  هّمئألا  متاخ  لسر ، متخ  ِّیِمَس 

زار ره  نایع  شترضح  رب  هدید و  ناهن ز 

نینوک هش  يرکسع  نید  ورسخ  لیلس 

زاون تسود  زادگ و  نمشد  هش  قح  ّیلو 
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دوعوم يدهم  قلخ ، رظتنم  ماما 

زاب شراذگ  هر  هب  یناهج  مشچ  تسه  هک 

يدهم نامّزلا  بحاص  ناکم  نوک و  هانپ 

زاجح راوسهش  فیّسلاب  مئاق  ّیلو 

مرآ یمن  نابز  رب  ناز  شمان  هتسجخ 

زاّمغ نامسآ  تسا و  بیقر  راگزور  هک 

راوخ يزور  ریط  شحو و  شتمرکم  ناوخ  ز 

زاوآ مه  سنا  ّنج و  شتبهوم  رکشب 

دسرن یم  لقع  لیربج  شهاج  جوا  هب 

زاورپ رگا  دبا  ات  دنک  قوش  لابب 

هتفگان هنامز  عضو  مدرم و  لاح  ز 

زاین لاح  ضرعب  دشابن  یفقاو و  وت 

راسخر یّلجت  کی  زا  هدرپ و  ز  رد آ ،

زادرپ اوس  ام  تآرم  كرش ز  رابغ 

دوشن رگ  گرم  دعب  دوش  هدنز  طیحم » »

زاغآ تبون  تسار  قح  تلود  روهظ 

یمق طیحم  یقت  دّمحم 
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نابعش همین 

نک نارجه  بش  زا  هوکش  هماخ  يا 

نک ناهنپ  مغ  الم  رب  هنیس  يو 

کشا ياج  هب  غورف ، یب  مشچ  يا 

نک ناماد  هب  هناور  لد  بانوخ 

یشوماخ يدیسر و  بل  هب  ناج  يا 

نک ناناج  مغ  زا  شورخ  يدنچ 

ملاع سرداد  دای  هب  لد  يا 

نک ناغفا  هلان و  ماش  حبص و  ره 

اشگب ناهد  هحیص  هب  نامسآ  يا 

نک ناساره  رهد  نانمیرها 

ار تعیبط  جنگ  هریت ، كاخ  يا 

نک نایامن  رآ و  رب  لد  جنک  زا 

دیآ شیپ  وت  زور  هک  ات  لدع ، يا 

نک نادزی  هگرد  هب  اعد  تسد 

دولآ باوخ  ّتلم  هدرسف  نوخ  يا 

نک ناکاین  وچ  یشبنج  زیخ و  رب 

یناج یب  رکیپ  ناسب  یک  ات 

نک نادیم  هنحص  هب  اپ  هب  يروش 
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یبادرم وچ  دنچ  هتفخ  مارآ و 

نک نایغط  شک و  رب  هرعن  لیس  نوچ 

ار وج  ادخ  نامدرم  قطن ، يا 

نک نابعش  همین  زار  هگآ ز 

ییاویش هماکچ  نم  عبط  يا 

نک ناحبس  تّجح  فصو  هب  اشنا 

زیخرب اج  ز  تسا ، مئاق  دالیم 

نک نامیا  هر  رد  مایق  ینعی 

يدهم يده ، هار  يامنهر  يا 

نک ناشخر  هرهچ  ناهج ز  نشور 

یبابحا هدید  ناهن ز  یک  ات 

نک ناریح  همه  یملاع  هولج  زا 

قحلا ءاج  هیآ  زار  زاب آ و 

نک نایامن  هنامز  مدرم  رب 

غیت روآ  رب  ماین  زا  زاب آ و 

نک ناریو  هرسکی  ملظ  داینب 

ناراک هبت  ياهخاک  زاب آ و 

نک ناینب  بارخ ز  قح  تسد  يا 

شک نالطب  طخ  متس  رتفد  رب 

نک ناطیش  یهاپس  اب  راکیپ 
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ناراکمتس نوخ  ز  مقتنم ، يا 

نک نابایب  هوک و  مامت  نیگنر 
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دش ناسرگد  مصخ  ام ز  لاح  نوچ 

نک ناسرگد  مصخ  لاح  زاب آ و 

درک ناشیرپ  هک  نآ  روج ، ار ز  ام 

نک ناشیرپ  شیوخ  رهق  هب  ار  وا 

زورفا يده  عمش  قلخ  هار  رد 

نک نازورف  ملع  رون  هب  اهلد 

درک ناماس  رس و  یب  وت  مغ  ار  ام 

نک ناماس  ورس  یب  لاح  هب  يرکف 

یسدق اضرمالغ 
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ایب يدازآ  کیپ  يا 

ما هناخ  يدهم  مان  زا  دوش ، یم  رّونم  بش  کی 

ما هناشاک  رساترس  وا ، رطع  زا  دوش  یم  رپ 

دوش ناویا  همه  لگ  رپ  دوش ، نارابلگ  نحص  نیا 

ما هناناج  تهکن  زا  دوش ، ناشفا  رطع  غاب  نیو 

دوش یم  نشور  عمش  دص  دوش ، یم  نشلگ  هبلک  نیا 

ما هناناج  هسوب  زا  دوش ، یم  نم  بل  نیریش 

منکفا یم  رز  هردب  دص  منکفا ، یم  رس  شاپ  رد 

ما هناد  رُد  مدقم  رد  منکفا ، یم  رهگ  ّرد و 

موش یم  شمالک  وحم  موش ، یم  شمالس  مرگ 

ما هناوید  لد  نیا  اب  موش ، یم  شمانز  مّرخ 

نابزیم نم  نامهیم  وا  نابغاب ، نوچ  نم  غاب و  وا 

ما هناورپ  نم  عمش و  وا  ناج ، هب  شتآ  وا  قوش  زا 

موش یم  شیوب  تسم  رس  موش ، یم  شیور  شوهدم 

ما هناتسم  هرعن  اب  موش ، یم  شیوک  درگبش 

منز یم  شهاگیاج  رب  منز ، یم  شهار  هب  هسوب 

ما هناخلگ  زا  ییاه  لگ  منز ، یم  شهام  يور  رب 

وا ریگبش  هرعن  اب  وا ، ریشمش  هبرض  اب 

ما هناکاب  یب  زابناج  وا ، ریبدت  هیاس  رد 
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ناتساد مه  مه  هب  اهلد  ناتِْسلگ ، نوچ  دوش  ایند 

ما هناسفا  دوش  نیگنر  ناتسار ، زا  يرکشل  اب 

ناسک یب  رب  دسر  یم  قح  ناسخ ، تسد  دوش  هتوک 

ما هنازرف  ربهر  رب  ناسر ، مماغیپ  داب  يا 

راختفا رپ  ناهج  ددرگ  راظتنا ، يرمُع  دَعب  زا 

ما هناش  رب  دنز  یتسد  رادتقا ، ياوشیپ  نآک 

دوش نیگآ  رون  هناخمغ  دوش ، نیریش  همه  ماک 

ما هناناج  مدقم  رد  دوش ، نیذآ  يا  هچوک  ره 

دوش یم  نابات  ماش  نیا  دوش ، یم  ناوضر  وچ  ایند 

ما هنادرم  تّمه  زا  دوش ، یم  ناشیرپ  نمشد 

فک هب  ناج  شباکر  رد  نم  فص ، هب  فص  ناقیفر  رگید 

ما هناقاتشم  تسمرس و  فده ، نیگنر  نآ  هار  رد 

ایب يدازآ  کیپ  يا  ایب ، يداه  يدهم  يا 

ما هناگیب  وت  ریغ  زک  ایب ، يداش  دهاش  يا 

رینم رهم  مبش  رد  يا  ریگتسد ، يا  ریگب  متسد 

ما هناهاش  عفاش  يا  ریذپ ، یصاع  نم  مرُج 

متخومآ یقشاع  ات  متخوس ، تراظتنا  رد 

ما هناخلگ  لگ  نونکاو  متخورفا ، لُگ  دننام 

هدب یمان  وا  قشع  رد  هدب ، یماج  ارم  یقاس 

ما هنامیپ  یِم  نک ِز  رپ  هدب ، یمارآ  هداب  اب 
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ص:376
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ما هدنبات  وت  رون  زا  ما ، هدنز  تدیما  اب  نم 

ما هناشاک  قنور  يا  ما ، هدنب  تناتسآ  رب 

دش دیّما  همه  مناج  دش ، دیع  رسارس  َملاس 

ما هناخمغ  بش  ادلی  دش ، دیهان  رتخا و  رپ 

يا هدرک  مدیون  قرغ  يا ، هدرک  مدیعس  دوخ  اب 

ما هناخمخ  هئشن  نیا  يا ، هدرک  مدیما  وحم 

دش دابآ  ملد  نحص  دش ، دازآ  مغ  مناج ز 

ما هناد  دصکی  حیبست  دش ، داش  تمان  رکذ  زا 

يراصنا سمش  دیعس 

ص:377
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راظتنا يابیز  تقیقح 

راظتنا يادرف  هنشت  هار  هب  ممشچ 

راظتنا يارآ  لد  حبص  يادف  محور 

تسا لگ  زا  شمدقم  هک  نآ  يوزرآ  رد 

راظتنا ياّفصم  غاب  ياوه  رد  لد 

دیکچ شبل  زا  دادو  ِدهش  هک  يدهاش  نآ 

راظتنا يایؤر  رّونم  هطقن  نآ 

دوش افص  حلص و  ّتبحم و  زا  رپ  ایند 

راظتنا يالاو  هشنهش  مدقم  رد 

دنک مدوخیب  دوخ  هک ز  هگن  کی  تسیفاک 

راظتنا يانیب  عشعشم  هدید  نآ 

ناملاظ ناتسد  همه  رگد  دوش  هتوک 

راظتنا ياقآ  رورپ  لدع  تسد  اب 

دتف یِک  هلعش  نانز  هویب  هآ  رگید ز 

راظتنا يازفا  مغ  ياه  ماش  شرف  رب 

میتی یکی  دباوخن  هنسرُگ  ِرَس  رگید 

راظتنا ياه  بش  همه  نآ  تشذگ  زا  دعب 

نسح باتفآ  يا  یِکب  ات  هدرپ  تشپ  رد 

راظتنا يادیوه  قلخ و  مشچ  ناهنپ ز 

ص:378
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تندید دعب  میوزرآ  تسیچ  هک  یناد 

راظتنا يانیم  توالح  زا  هعرج  کی 

تسا لد  رد  هچ  تروهظ  كاپ  حبص  هب  یناد 

راظتنا يازحرف  غاب  یندیچ ز  لگ 

قوش نتخ ز  کشم  وت  يوم  دوش ز  وبشوخ 

راظتنا يامیس  وت  يور  دوش ز  ابیز 

میا هتسشن  تروهظ  هب  رظتنم  تسیرمع 

راظتنا يانعر  دق  یهس   (1) ِسِراف يا 

داد لدع و  رپ ز  ناهج  وت  مدقم  ددرگ ز 

راظتنا يانعم  تماما و  متاخ  يا 

حبص قوش  بش ز  همه  هلان  هلان  هب  مبلق 

راظتنا يادرف  هنشت  هار  هب  ممشچ 

قوش دجو و  هب  مناوخ  وت  روضح  رد  هک  زاب آ 

راظتنا ياویش  هماکچ  زا  یتیب  هش 

سُدق هاش  نیّرز  بکوم  يادف  مناج 

راظتنا يالوم  مدقم  يادف  محور 

راذگ افص  زا  دیعس  مشچ  زارف  رب  اپ 

راظتنا يابیز  تقیقح  ینعم  يا 

يراصنا سمش  دیعس 
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اه يونثم 

باتفآ همشچ 

شنیرفآ ناج  وت  مسج  يا 

شنیرفآ نابز  هب  تمان 

مظعا مسا  تنیگن  شقن  يا 

مظعا مسلط  نکش  مه  رد 

« يدهم  » باتفآ همشچ  يا 

« يدهم  » بآ رون و  هزیمآ 

دریگ ماو  قشع  وت  يور  زا 

دریگ ماود  تسفن  زا  حبص 

تنیتسآ رد  رحس  هدرورپ 

تنیبج زا  دفوکش  دیشروخ 

تسد رد  هدیپس  ملع  يراد 

؟ تسدیپس وت  تسد  فک  دوخ  ای 

میدیشک نوخ  هب  قلف  وچ  ار  بش 

میدیدن ارت  خر  دیشروخ 

دش نوخ  قرغ  هراتس  رایسب 

دش نوبز  بش  هایس  وید  ات 

میتسکش هیس  بش  نوخبش 

میتسکش هپس  بش  حبص ز  نوچ 
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تفخ نوخ  نایم  رد  هک  هلال  ره 

تفگ نخس  ام  هب  تندمآ  زا 

تسا يراوس  ار  درگ  هک  دنتفگ 

تسا يراد  هیالط  وا  زا  باتهم 

دیآ هیالط  رگا  باتهم 

دیآ هیاس  هیاس  هب  دیشروخ 

تسادیپ هار  هک  وش  راپسهر 

تسادیپ هام  هتفهن ، دیشروخ 

دراپس ناج  وچ  بش  هک  دنتفگ 

درآ رب  رس  قرش  دیشروخ ز 

دنشوکب ناج  هب  بش  همه  نارای 

دنشونب ار  هدیپس  ماج  ات 

دیهان وچ  هم  درگ  هب  دندرگ 

دیشروخ لامج  وا  زا  دنیوج 

دننوخ قرب  وچ  بش  نمرخ  رب 

دننوخ قرغ  هدیپس  دننام 

دنشخ رذآ  هاگن  قرش  رب 

دنشخرذآ هاپس  برغ  رب 

ص:380
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تسا باتهام  ناش ز  هشوت ي  هر 

تسا باتفآ  راد  هنیآ  هام 

یباتفآ هک  آرب  وت  کنیا 

یباتهام يوج  همشچ  رس 

دشوج وت  همشچ  يوج ز  نیا 

(1) دشوخب ناهگان  هک  راذگم 

دیاپن سب  هدیپس  هک  مسرت 

دیاین هر  رگا ز  دیشروخ 

نک يروالد  رحس  ریم  نوچ 

نک يرواد  زور  بش و  نیب 

يراک مخز  میدز  رایسب 

يراب درمن  ام  رجنخ  زا 

تسا هدرمن  رس  رازه  وید  نیا 

تسا هدربن  رد  هب  یسب  هچ  رگ  رس 

تسا دنلب  ام  غیت  هک  دنچ  ره 

تسا دنلب  ام  غیتس  هوک  نوچ 

وا زا  رخآ  مخز  هک  میتفگ 

وا زا  رفاک  گرم  ردیح و  وا 

شراقفلاوذ هب  نزب  وت  کنیا 

شرامد وا  زا  رآ  رب  هرابکی 
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نک نارگ  ار  باکر  هوک  نوچ 

نک نانع  مه  باهش  هب  بکرم 

نکشب هلاس  رازه  يادلی 

نکشب هلان  رفک  رجنح  رد 

نک يردیح  رفک  بحرم  اب 

نک يربیخ  دوهی  رصح  اب 

وش نامسآ  رازه  دیشروخ 

وش نازخ  یب  راهب  زورون 

شاب یم  هدیپس  سفنمه  وت 

شاب یم  هدیپس  سپ  زور  نوچ 

وکین يدمحم  اضر  دّمحم 

ص:381
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رارسا هدرپ  یتولخ 

باقن ّیّکم  عقرب و  یندم  يا 

باتفآ دوب  دنچ  نیشن  هیاس 

سفن دمآ  بل  هب  ار  نارظتنم 

سر دایرف  هب  دایرف  وت  يا ز 

نک هزات  ناهج  يارآ و  رب  کلم 

نک هزاوآ  زا  رپ  ار  ناهج  ود  ره 

دننز مک  ارما  ات  نز  وت  هّکس 

دننز مد  ابطخ  ات  نک  وت  هبطخ 

دنروخ تدایز  هک  يرجا  نک  مک 

دنرگ تراغ  هک  عاطقا  نک  صاخ 

شاب وت  ناج  ایب  میمسج  همه  ام 

شاب وت  نامیلس  میروم  همه  ام 

دننک یم  نید  هنخر  یفرط  زا 

دننک یم  نیمک  فارطا  رگد  و ز 

ناگدوسآ زا  دنسم  نیا  شک  زاب 

ناگدولآ زا  ربنم  نیا  هد  لسغ 

؟ تسارچ اهنت  هلفاق  ییوت ، هنحش 

تسارچ اجنآ  مَلَع  يراد ؟ وت  بلق 

ص:382
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رآ رد  ینامی  هام  رس  هب  بش 

رآ رد  ینامی  درب  زا  هم  وچ  رس 

ار لیفارس  يامرف  هب  زیخ و 

ار لیدنق  هس  ود  ندیمد  داب 

وش رارسا  هدرپ  یتولخ 

وش رادیب  وت  میتفخ  همه  ام 

ریذپ تفآ  هناخ  نیا  تفآز 

ریگ تسد  ار  همه  روآ ، رب  تسد 

؟ تسین تسار  زجب  وت ، ياضر  هچ  ره 

؟ تسین تساوخاو  ِرَس  ار  یسک  وت  اب 

ینک تیانع  هار  زا  رظن  رگ 

ینک تیافک  تاّمهم  هلمج 

تسد تشگنا  هب  يامنب  هریاد 

تسه هچ  ره  دوش  هدیشخب  وت  هب  ات 

راک تقو  دنک  هک  فّرصت  وت  اب 

رابغ یتشم  شزرمآ  یپ  زا 

نتخادنا رب  هدرپ  یکی  وت  زا 

نتخادنا رب  هقرخ  ناهج  ود  زو 

تسوت يوج  ربخ  هک  یماظن »  » زغم

تسوت يوم  هیلاغ  زا  لد  هدنز 
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يوجنگ یماظن 

ص:383

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 437 

http://www.ghaemiyeh.com


زاب آ وت 

تسین ام  روجید  بش  زا  رت  هیس 

تسیک ام  دیشروخ  تخر ، رهم  زج  هب 

ییانشآ باتفآ  يا  الا 

؟ ییاپ هچ  مغ ، ربا  تشپ  رد  نینچ 

ینابرهم باکر  رد  اپ  هنب 

ینامسآ دّیما  بسا  زاتب 

درسفا هنیس  رد  ام  روش  ینیبن 

دُرم لد  غاب  رد  مه ، دیّما  لگ 

تفر نرتسن  تراظتنا  غاب  ز 

تفر نفک  نینوخ  هلال  دش ، نمس 

تسشنب داش  يدنخ  رهزاب  نازخ 

تسکشب داشمش  تماق  نافوط  هب 

تفر ناوغرا  نارابیوج ، فرط  ز 

تفر ناور  بآ  اه ، همشچ  مشچ  ز 

تسین اج  هب  ناتسراخ  ریغ  ناتسب  ز 

تسین اور  لگ  رب  نیا  هک  دناد  ادخ 

ینامسآ نابغاب  يا  الا 

یناوت رگ  ناتسب  يوس  نک  هگن 

ص:384
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داتفا لگ  مشچ  رد  راخ  ینیبن 

داب رب  تفر  لگ  تمصع  ینیبن 

دیشوخ رون  ياه  همشچ  لالز 

دیشوپ هریت  ياه  هماج  مه  رحس 

دش هیس  مه  نامشچ  ياه  يدیپس 

دش هبت  ناماهلد ، ياهن  دیپت 

هدرب دای  زا  ار  راتفر  مدق ،

هدرم رید  اّما  تس  هداتسا  نت ،

دیآ رب  یب  ات  یک  هتفخ  مسج  ز 

دیآ رب  یبآ  یک  هدرم  هاچ  ز 

تسین یلد  دریگ  نتخوس  ات  یمه 

تسین یلگ  بآ و  نتخاس  يارب 

یهایس ّیهایس و  بش  تسا و  بش 

یهانپ یب  یهانپ ، یب  مغ ، مغ و 

نیچ رپ  هتسب  اهلد  درگ  رب  ایر 

نیک يرازیب و  اهمشچ ، فرژ  هب 

هدیچ خیب  زا  یمدرم  لاهن 

هدیزگ تلزع  مغ ، جنک  رد  فرش 

تسا غورف  یب  مه  یتسار  غارچ 

تسا غورد  مهنیا  دوخ ، تسین  یغارچ 
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هدنام شوماخ  يدزیا  غورف 

هدنام شوگ  رد  يا  هتفگ  یبوخ  ز 

ص:385
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تسین ادج  ایند  نیرد  مغ  زا  یلد 

تسین انشآ  دنخبل  رهچ  اب  ناهج 

يراب تس ، هدرم  ات  تسیرید  ناهج 

؟ يراد هچوگ  ندنام  رید  زا  رظن 

دیآ زاب  ناج  رگد  ات  زاب آ ، وت 

دیآ زاب  ناسنا  ددرگرب ، ادخ 

دیاپن رگید  یبشات  زاب آ ، وت 

دیارس مه  يربا  زور  نامز 

نک ادج  ار  مغ  رس  غیت و  شکب 

نک ادخ  رهب  ار ، لتق  نیو  ایب 

رب ایر  گنر و  قح  نید  زا  ایب 

رب ادخ  ات  ار ، نید  هداتفا  ورف 

نک وربآ  یب  ار  ریوزت  ایب 

نک وجتسج  ار  نید  ریگ و  یغارچ 

دیآ رس  ناتسراخ ، رمع  ات  ایب 

دیآ رب  ناتسب  ره  لگ ز  هرابود 

شکرب يوربا  رجنخ  ناو  ایب 

شک رگج  رد  نیک ، رجنخ  ار  يژک 

نک ام  هب  شو  وهآ  مشچ  ناو  ایب 

نک اهر  ار  لد  يدنب  لازغ 
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نم رس  دیوج  تمدقم  روایب 

نکفیب رس  یهاوخ ، وت  رگ  مه  نمز 

ص:386
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تسا نوزف  دوخ  نادنچ  هن  ندرم  ایب 

تسنونک ترجه ، رد  هک  تلاح  نیزا 

دتفا وت  ياپ  رد  هک  رس  نآ  اشوخ 

دتفا وت  يالاب  رس و  شیپ  هب 

نک نامه  دوخ  یهاوخ  هچ  ره  زاب آ  وت 

نک نامز  رخآ  هراوآ  ارم 

يراتسود ربص و  تسا  مرج  رگا 

يرادتسود رگ  شکب ، لوا  ارم 

يدور امرگ  يوسوم 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  رد 

نامز بحاص  يدهم  ناهج  بطق 

ناکم نوک و  رواد  نید  رورس 

ریرس نودرگ  يدهم  لگ  يداه 

ریگ قافآ  ورسخ  لبس  عمش 

دوج ناتسلگ  ورس  نیرت  هزات 

دوج رحب و  رهوگ  نیرت  هدبز 

رادم تیالو  شخب  ناهج  هاش 

راگدرورپ تّجح  قح  تمحر 

مدع زا  نوک  ود  داجیا  ثعاب 

مدق ثودح و  رارسا  فقاو 

افص رحب  رهوگ  نامز  ثوغ 

امس ضرا و  تقلخ  زا  لصح  ام 

کمس ات  امس  شدوجو ز  ضیف 

کلم مشچ  همرس  شرد  كاخ 

رظتنم هش  دوعوم  يدهم 

رشب ّنج و  دئاق  نید  ورسخ 

ناج سنا و  همه  وت  لیفط  هب  يا 

ناهج قلخ  تقلخ  زا  ضرغ  يو 

یفاص داوج  دّمحم  ّالم  دنوخآ 
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ص:388
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راظتنا يراد  هک  يا  هراشبلا 

ریس وکین  فراع  يا  شاب  داش 

رحس ددرگ ، رحس  نارجه  بش  نیاک 

قارف راب  هتسخ  يا  شاب  داش 

قایتشا رحب  قرغ  يا  شاب  داش 

دنک یم  یهاش  و  هاش ، نآ  دسر  یم 

دنک یم  یهام  هب  ات  هم  زا  مکح 

باقن نیا  خر  زا  هتبلا  دنکفا 

باجح یب  ار  قح  رما  دزاس  شاف 

ماقتنا قح  نمشد  زا  دشک  یم 

مان مانصا  زا  كرش و  زا  درب  یم 

عمج هلمج  شدرگ  دندرگ  ایلوا 

عمش رون  درگ  هب  هناورپ  وچمه 

ماشتحا ریرس  رب  دنیشن  یم 

ماظتنا رسارس  ایند  دهد  یم 

ریظن یب  ریدق  دنوادخ  زا 

ریذپان فلخت  هدعو  نیا  تسه 

نیا قیدصت  لد  قدص  زا  ینک  ات 

نیب داعیملا » فلخی  ّهنا ال  »
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راظتنا يراد  هک  يا  هراشبلا 

رات ماش  نیا  رحس  رخآ  دوش  یم 

تشرس وکین  هش  ناک  هراشبلا 

تشهب کشر  دنک  یتیگ  دیآ و 

التبم نارجه  هب  يا  ربص  نک  ربص 

الم رب  شلصو  نارود  دسر  هک 

ریمض یفاص  یفاص »  » هراشبلا

ریپ خرچ  نیا  رگد  ددرگ  ناوج  هک 

یناگیاپلگ یفاص  داوج  دّمحم  ّالم  دنوخآ 
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ییآ یم  یک  سپ  اه  هنییآ  لد  دش  نوخ 

! ناشیرپ ياهلد  مارآ  يا  يدهم ! ای 

نآرق ریسفت  نیرت  نازیم  وت  مان  يا 

تهاگن رد  اهناشکهک  زمر  زار و  يا 

تهار شرف  کئالم  لاب  هچیلاق 

دم رس  کلم  لیلد  یب  راوس  کت  يا 

! دّمحم لآ  مئاق  ملاع ، یجنم  يا 

تقارف درد  زا  مشیرلد  مشیورد و 

تقایتشا میلگ  رب  متسشن  يرمع 

تسا ناشفشتآ  ما  هنیس  ترسح  زوس  زا 

تسا نامسآ  ياه  هچوک  چیپ  هب  ممشچ 

درمربا يا  هآ  اهربا  ضغب  تشپ  زا 

درگرب راذگب و  ام  مشچ  رب  مدق  يزور 

! اهلد روبنت  تمغ  زادرپ  همغن  يا 

اهلد روصنم  ترسح  رادب  رس  يا 

! تفاص بلق  منبش ، دیلقت  عجرم  يا 

تفاوط رد  مه  اب  هناورپ  لگ و  عمش و 

؟ ییآ یم  یک  سپ  اه ، هنیس  دش  ازعلاراد 

؟ ییآ یم  یک  سپ  اه ، هنییآ  لد  دش  نوخ 
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درگ رب  شوماخ ، بش  نیا  غارچلچ  يا 

درگرب شوپ ، یکشم  قلخ  دیما  اهنت 

؟ ترسح يوناز  دشاب و  ام  رس  یک  ات 

؟ تبرغ هب  تبرغ  تا  یپ  زا  میدرگب  یک  ات 

؟ دزیرب اهوق  هدید  زا  کشرس  یک  ات 

دزیرب اهوتسرپ  مشچ  زا  لد  نوخ 

؟ دشاب گنرین  زا  هدنکآ  ناهج  یک  ات 

دشاب گنج  ردارب  اب  ردارب  راک 

هدرک قاتشم  دوخ  هب  ار  ملاع  بلق  يا 

هدرک قاط  ار  اه  هنییآ  تقاط  يا 

؟ يرود جنر  زا  ار  قشع  سورع  یتشُک 

؟ يروبص یک  ات  اه ، هنییآ  لد  دش  نوخ 

يدرک ریس  نیریش  ناج  زا  ار  داهرف 

يدرک رید  مریمب  ارهز ، فسوی  يا 

حون يا  تسا ، ناصقر  حاورا  زا  رپ  یتشک 

حون يا  تسا ، ناطیش  نامشچ  ام  سوناف 

میراد شیوشت  مغ  نافوط  زا  هچ  رگ  ام 

میراد شیپ  رد  رتزیگنا  مهو  جوم  دص 

تسین یسپاولد  يا  هّرذ  ییایب  یتقو 

تسین یسک  ره  راک  راک ، نیا  ییوت  یجان 
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یناشوج یلع  دّمحم 

ص:392
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ناقشاع ماما 

بیجع روش  نامه  اب  بشما  زاب 

بیجی نما  هناخمخ  زا  متسم 

منک یم  يراز  هآ و  هگرحس  ات 

منک یم  يرارق  یب  ییایب  ات 

ادخ ات  ییاه  هخاش  میاهتسد 

اعد بارحم  هدید  تنحم  بلق 

مهد یم  رس  ار  هیرگ  هناهب  یب 

مهد یم  رپ  وت  يوس  ار  لد  غرم 

نامسآ يور  هب  ور  منیشن  یم 

نامسآ يوس  دایرف  منز  یم 

ایب يدهم  ناقشاع  ماما  يا 

ایب يدهم  نامز  بحاص  ترضح 

تفص ناحیر  زرمارف 
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ارهز فسوی 

تشهب غاب  لگ  ارهز  فسوی 

تشرس ناج و  یمرگ  هاگن  يا 

نم دیّما  نشور ، هاگن  يا 

نم دیشروخ  ینشور ، هوکش  يا 

یسک یب  ياه  هظحل  يانشآ 

یسلطا ياه  هژاو  روضح  يا 

نم رادید  تکوش  يا  ما ، وت  اب 

نم رامیب  لد  نیا  رب  یمهرم 

« نیقیلا نیع  ، » البرک رادغاد 

نیفعضتسم هعیش و  دیما  يا 

ادخ نید  مئاق  يا  رظتنم ،

! یضترم نیتسار  راقفلاوذ 

وت باوخ  ار  ما  هتسخ  ياه  مشچ 

وت بالیس  ما ، هنیس  ریوک  رب 

نم نیرید  تبحص  مه  يا  هآ 

نم نیریش  يا  یکاپ  عولط  يا 

؟ دیشک رپ  تیوس  هب  ایآ  دوش  یم 

دیشکرس تقشع  ماج  زا  يا  هرطق 

ربجنر میرم 
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ص:394
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اهلگ زار 

! نامسآ يا  وت  میارس ، یم  ار  وت 

نارکیب ات  رون  تعسو  يا  وت 

يدمآ ادخ  زبس  غاب  زا  وت 

يدمآ اهزاجعا  مجح  اب  وت 

نیمز رد  نامسآ  تفه  زاجیا  وت 

نیمز رد  ناهج  مامت  ضبن  وت 

یتشاد ربخ  اهلگ  زار  زا  وت 

یتشاک یم  سای  اه  هناخ  رد  هک 

نامسآ يا  وت  میارس ، یم  ار  وت 

نارکیب ات  رون  تعسو  يا  وت 

دنا هدنام  لزغ  یب  اهرعش  ایب 

دنا هدناوخ  ار  وت  اه  يونثم  ایب 

بآ موهفم  هنییآ  حور  ایب 

باوخ لصف  رد  زیخرحس  يا  ایب 

ار دیشروخ  زاس  رشتنم  ایب 

ار دیع  ینعم  نک  ریسفت  و 

نیرتایرد تسارحص  وت  یب  ایب 

نیرتانعم هیاس  تبرغ و  بش ، و 

يوبن تاداس  هموصعم 
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ص:395
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وا مان  هب 

درک ریجنز  ارم  مراعشا  زاب 

درک ریسفت  ارم  مرعش  مه  زاب 

هدش نوگ  قیاقش  محور  مه  زاب 

هدش نوخ  رپ  ین  نوچ  مبلق  زاب 

« دز گنز  منورد  يدرد  مه  زاب  »

درک گنر  ار  ملد  دمآ  رفن  کی 

درک هناورپ  ارم  دمآ  رفن  کی 

درک هناسفا  ارم  نامشچ  باوخ 

« رت هزات  اه  یسلطا  زا  رفن  کی  »

رت هناورپ  اه  هلال  اب  رفن  کی 

رود رود  ياههار  زا  رفن  کی 

رورس رون و  يداو  زا  رفن  کی 

نم ياهوب  بش  دیشروخ  رفن  کی 

نم يانیم  ربمغیپ  رفن  کی 

نالدیب رهش  ياسیع  رفن  کی 

ناوخ هزاوآ  ره  یسوم  رفن  کی 

گنهن کی  ماک  هب  سنوی  رفن  کی 

گنت هاچ  رعق  هب  فسوی  رفن  کی 
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تسرپ قشاع  هقوشعم  رفن  کی 

تسرپ نونجم  ییالیل  رفن  کی 

رون هوک  شیاهتسد  رد  رفن  کی 

رون رحب  شیاپ  ریز  رد  رفن  کی 

شفک رب  ردیح  ریشمش  رفن  کی 

شبکرم ربمیپ  شخر  رفن  کی 

تسا دمحا  شّدج  هک  دمآ  رفن  کی 

تسا رکسع  شباب  هک  دمآ  رفن  کی 

تسا سجرن  شمام  هک  دمآ  رفن  کی 

تسا برغم  ياورنامرف  رتخد 

تسا یقاب  شمین  تفر و  نابعش  مین 

تسا یقاب  شزیزع  مان  دبا  ات 

تسا يداش  رورس و  قرغ  نامسآ 

تسا یجنم  ماما  دالیم  زور 

نید هاش  تمکح  هاش  تدالو  دش 

نید رهب  یهاگیاپ  یهانپ  دش 

لوسر غاب  لگ  ون  دمآ  يدهم 

لوتب غاب  هویم  دمآ  يدهم 

تسد هب  دریگ  ملع  ات  دمآ  يدهم 

تسد هب  درآ  نید  لدع و  ياه  هیاپ 
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دنک نشور  ناهج  ات  دمآ  يدهم 

دنک مه  رد  نیک  ملظ و  ياه  هیاپ 
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دش ریوصت  یگدنز  دمآ  هک  وا 

دش ریبعت  رشب  نامشچ  باوخ 

تفرگ یگنر  یگدنز  دمآ  هک  وا 

تفرگ یگرب  نید  کشخ  ياه  هخاش 

دوب باتهم  نامسآ  کی  دوخ  هک  وا 

دوب ساملا  يا  هعطق  رب  یمنبش 

دوش یلین  نم  نهذ  دیاب  تفگ 

دوش يروس  مکخیم  ياه  هخاش 

منک رس  ار  یگدنز  دیاب  تفگ 

منک رت  ار  ما  هداب  شیارب  زا 

تفر درک و  شتآ  زیربل  ارم  وا 

تفر درک و  رس  ار  ماج  هعرج  ود  اب 

رشب نیا  دننادب  شردق  ات  تفر 

رشب نیا  دنناوخب  شبوخ  ات  تفر 

شیوخ ناج  اب  مدش  قشاع  نآ  زا  دعب 

شیوخ داز  شهار  هب  مدرک  ادف  نم 

دیما دهش  همشچ  دش  یگدنز 

دیما لخن  هخاش  دش  یگدنز 

دوب كاخ  رد  یشتآ  رگید  گرم 

دوب كاخ  رب  يدیشمج  کی  گرم 
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نآ زا  دعب  مرادن  رواب  ار  گرم 

نآ زا  دعب  مرادن  رگید  شتسود 
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مُدب یحور  یب  درس  راهب  نم 

مدش رفولین  زبس  نازخ  نم 

هدش نوخ  بآ  مدرک ز  وضو  نم 

هدش نوریب  دح  مه ز  مزامن  نم 

تفکش میاهزورآ  راهب  نم 

تفخ ساسحا  دبس  کی  اب  مردام 

تفرگ يزوس  نم  ریوصت  مه  زاب 

تفرگ يزورید  معط  نم  رتفد 

نابرهم ياهبلق  اب  مه  زاب 

نان هّکت  کی  اب  هرفس  کی  رس  رب 

بوخ ياهبش  نآ  دای  منیشن  یم 

بوخ زور  کی  ییادلی  بش  رد 

دنک مدای  وا  هک  ات  منیشن  یم 

دنک مدای  دوخ  ناسحا  رد  زا 

بش همین  میامن  ادیپ  ار  هار 

بش همین  رد  موش  ادوس  مه  زاب 

يرظن اراس 
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حبص رفس 

نیرترارکت همه  زا  ملد  میوقت  هب  يا 

نیرترادیرخ دیدرت  بش  رد  ار  رای 

تفر دیاب  نورب  هناخ  زا  هک  رادرب  ياپ 

تفر دیاب  نونج  يارحص  هب  هتفشآ  تسم و 

میوش ریگ  کمن  حبص  رفس  رد  ایب  سپ 

میوش ریجنز  هب  قشع  رو  هلعش  لد  رد 

درک دیاب  رفس  هنییآ  هگلج  ات  زیخ 

درک دیاب  رحس  موق  نیا  بش  نایم  رد 

تسین يزاورپ  تصرف  اه  هلچلچ  ات  زیخ 

تسین يزاوآ  مه  قشع  زج  هک  رادرب  ياپ 

یتفگ یم  ناسفن  شتآ  هلان  زا  هک  يا 

یتفگ یم  ناسک  هودنا  تبرغ  مغ و  زا 

تسین یکاب  نونج  ياهبش  هشعر  زا  رگید 

تسین یکاب  نوخ  شتآ و  هلزلز و  بت و  زا 

تفگ دیاب  ارد  يان  هلهله و  زا  بشما 

تفگ دیاب  اصع  تسد و  هزجعم  یم و  زا 

دیآ یم  یسر  دایرف  هک  دنداد  هدعو 

دیآ یم  یسک  کیرات  بش  نیا  سپ  رد 

ص:400
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تسا شیپ  رد  هر  هک  دیشونب  ربص  هعرج 

تسا شیپ  رد  هم  هک  دیرایب  دنپسا  دوع و 

دینک هزات  یسفن  بش  نیا  رد  تسا  زارد  هر 

دینک زاوآ  رپ  قشع  هدز  نافوت  رهش 

يرایدنفسا لیعامسا 

ص:401
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وجتسج

وک هب  وک  لزنم  هب  لزنم  مور  یم 

وجتسج ار  دوخ  رادلد  منک  ات 

منز یم  رس  يا  هناریو  ره  هب  نم 

منز یم  رد  کی  هب  کی  ار  اه  خوک 

تسیا هناخ  نورد  دیاش  مربلد 

تسیا هناریو  لد  رد  یمیتی  اب 

مبرای برای  رکذ  دش  وت  مان 

مبل رب  دنیشن  مئاد  وت  رکذ 

نتشیوخ راگن  لابند  هب  نم 

نطو زا  رود  هراوآ و  ما  هتشگ 

وت مان  مزاین  رد  زامن و  رد 

وت ماب  رب  دشک  یم  رپ  لد  غرم 

منم دراد  لد  هب  ار  ترهم  هک  نآ 

منمرخ رب  اه  هلعش  دز  وت  رجه 

تسا نم  بارحم  وت  يوربا  قاط 

تسا نمیا  هاگ  هدعو  وت ، يداو 

منک یم  ایرد  وچمه  ار  دوخ  کشا 

منک یم  ادیپ  هدید  رد  ار  وت  ات 

ص:402
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تسوت رهب  يراز  هودنا و  همه  نیا 

تسوت رهب  يراد  هدنز  بش  همه  نیا 

هتخود تلصو  هار  رب  نم  مشچ 

هتخوس مراظتنا  ياه  هچوک 

هدش نوخ  تراظتنا  رد  نم  بلق 

هدش نونجم  ما  هناوید  لد  نیا 

دنک یم  تیاکح  نوچ  ین  زا  ونشب 

دنک یم  تیاکش  نونجم  مغ  زا 

وگم زار  نک  شاف  ارهز  ناج 

وگب وا  رازم  دشاب  اجک  رد 

يدمحم لگ  ربجنر 

ص:403
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قشع باتفآ 

لامک رون  يا  قشع ، روضح  يا 

لاوز یب  ياه  هژاولگ  ینعم 

رون يایرد  یبآ  لالز  يا 

روبع یب  ياه  هداج  راوسکت 

راظتنا خلت  ياهبش  دهاش 

رارق یب  ياه  هنیس  باهتلا 

لد زوس  زا  ام ، دوصقم  يا  ونشب 

لد زوسناج  هلان  اه و  هیرگ 

تسا هدرسفا  لد  قشع ، روضح  یب 

تسا هدرب  ار  یگدنز  روش  داب 

تسا مغ  زیربل  هنییآ  هنیس 

تسا متام  ياج  هتسخ ، ياه  هدید 

غاب هب  دیور  یمن  رگید  يا  هچنغ 

غارس دریگ  یمن  ام  زا  يا  هدنخ 

ام ياوآ  دهد  یم  تبرغ  يوب 

ام ياوآ  تبرغ  زا  ام ، ياو 

ار غاب  ياه  هلانمغ  نک  شوگ 

ار غاد  ثیدح  درد و  هّصق 

یگدنز ياضف  دراد  مغ  يوب 
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یگدنز ياو  قشع ، دشابن  رگ 

ام زاورپ  هظحل  قوش  روش و 

ام زاوآ  ام ، روش  ام ، یتسم 

دنوش یم  او  اه  هچنغ  تعولط  اب 

دنوش یم  افوکش  ون  زا  اهتشد 

دننز یم  رب  رس  قوش  زا  اه  هلال 

دننز یم  رپرپ  زاب  اهکرپاش 

دوش یم  يرانق  زاوآ  لصف 

دوش یم  يراج  قشع  ياه  همشچ 

دننک یم  او  بل  قشع  اب  اه  هنوپ 

دننک یم  اوجن  هلال  اب  اه  هلاژ 

تسا یندید  وتسرپ  زاورپ  وت  اب 

تسا ینمیا  اجنآ  زاورپ ، اجک  ره 

اه هناخ  دراد  قشع  يوب  وت  اب 

اه هناورپ  ِرپ  دراد  لگ  يوب 

میور یم  ییاهر  زبس  ات  وت  اب 

میور یم  ییانشآ  میرح  ات 

ص:404
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رون زبس  رعش  میناوخ  یم  وت  اب 

روضح جوا  ات  مییآ  یم  وت  اب 

باتفآ ینعی  قشع ، ینعی  وت  اب 

باتب ملاع  رب  قشع ، باتفآ 

یتردق نرتسن 

ص:405
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رای تلود 

نک ربق  ار  ناگدرم  نیا  نیمز  يا 

نک ربص  رگید  نرق  ات  رشب  يا 

تساه هیآ  جورخ  تقو  نک  ربص 

تساه هیاس  رد  رظتنم  سگرن  لفط 

ار هیاپ  نهآ  وید  وا  دشک  یم 

ار هیامرس  هتفخ  ياهدژا 

تسوا مشخ  رابت  زا  ردنت  لسن 

تسوا مشچ  رد  اه  هلال  لتق  ضغب 

دنک یم  منبش  قرغ  ار  ناهج  وا 

دنک یم  مک  ار  هیاس  يالتبا 

ار ریشمش  هدام  وا  دشک  یم 

ار ریوزت  هنیزوب  نیمز  رد 

دنک یم  مّسجم  ار  وزارت  وا 

دنک یم  مخ  ار  هّکس  صاع  رمع و 

تساهتاگ ياه  هجنگ  رد  وا  مان 

تساهتاروت يروت  رد  وا  ان 

ار هارمگ  هّلگ  دریذپ  یم 

ار هَّللا  مسب  غاب  دیاشگ  یم 

ص:406
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دهد یم  یناگدژم  ار  ناگدرم 

دهد یم  یناوج  ار  ناریپ  لیخ 

رود ياهقبنز  هب  نامرف  دهد  یم 

رون رطع  زا  دنک  رپ  ار  نیمز  ات 

دنک یم  او  ار  ریجنز  رتنع 

دنک یم  اشامت  ار  رجنخ  نفد 

دنز یم  رس  ار  خاک  نانکاس 

دنز یم  رذوبا  اب  ار  اه  هّکس 

بسا يور  رب  دنک  یم  یپ  ار  هزین 

بسشگ رذآ  زا  زورفا  یم  هلعش 

تسا یکاپ  رون و  حلص و  ریفس  وا 

تسا یکاخ  نانکاس  لیکو  وا 

تساه هیآ  رد  اه  هروس  لوسر  وا 

تساه هیاس  مامت  روطارپما 

دنک یم  نوحیج  قرغ  ار  ناهج  وا 

دنک یم  نوتیز  لخن و  ار  اهتشد 

راخ نارومأم  هب  نامرف  دهد  یم 

راهب زا  دنریگب  لگ  تایلام 

مینک وب  ار  لگ  میلعت  دهد  یم 

مینک وهوه  ام  هک  ات  فد  دنزیم 
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دهد یم  ناج  مدع  رد  ار  ناگدرم 

دهد یم  نافرع  نان و  ار  ناگدرب 

ص:407
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تساه هشیر  غوبن  رصع  وا  رصع 

تساه هشیدنا  نیرت  منبش  رپ  رصع 

تسا دبعم  مالس و  نرق  وا  نرق 

تسا دص  رد  دص  وا  نارود  رد  قشع 

يزیزع دمحا 

ص:408
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 … وت یب  هک  ایب 

ما هدمآ  شیوخ  يادلی  تیاهن  زا  نم 

ما هدمآ  شیوخ  يادرف  مهبم  تمس  هب 

میرگ یم  راهب  ياه  هرطاخ  دای  هب 

میرگ یم  راز  راز  مدوخ  نازخ  رد  و 

قشع قشاع  میا و  هنییآ  قشاع  زونه 

قشع قیال  میا و  هدوب  نیرت  زارف  رس  و 

دشوج یم  گنج  نوخ  نامگر  رد  زونه 

دشوج یم  گنشف  ونرب  هناهد  زا  و 

تسا لهس  نامیارب  امرس  تقاط  زونه 

تسا لهس  نامیارب  اهامش  ماع  لتقو 

منامیا هب  مسق  ییاهر  حبص  هب  مسق 

مناهنپ باتفآ  نآ  دنک  یم  عولط 

دیآ یم  رود  ياه  قفا  زرم  یسک ز 

دیآ یم  رورغ  رپ  تمظع  اب  گرزب و 

تسا دیشروخ  ياه  هولج  زا  رتکاپ  هک  یسک 

تسا دیع  تاورط  شهاگن  راهب  رد  و 

تسا رت  هداز  بیجن  میرم  لگ  زا  هک  یسک 

تسا رحس  هداز  تسا و  قشع  یبآ  هیبش 

ص:409
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تسا ییاشامت  وزرآ  لگ  لثم  هک  یسک 

تسا ییابیز  لثم  تسا و  قشع  یبآ  هیبش 

دیآ یم  باتفآ  مدق  مه  هک  یسک 

دیآ یم  بان  رعش  کی  ششوج  لکش  هب 

اسآ لیس  شیوخ  ياج  زا  موش  یم  دنلب 

ایرد هنارکیب  نآ  تبرغ  دصق  هب 

مناوخ یم  هناقشاع  شندمآ  يارب 

مناوخ یم  هنارت  شغورف  باتفآ و  زا 

میزوس یم  هاگزور  نیا  رد  وت  یب  هک  ایب 

میزوس یم  راظتنا  شطع  زا  هک  ایب 

« لحاس  » يزرمارف اضر  دّمحم 

ص:410
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هنییآ رالات 

دش هناخ  وت  مشچ  ار  دیشروخ  و 

دش هناخیم  ناوخلزغ  تهاگن 

زونه ینامسآ  زا  رت  یبآ  وت 

زونه یناج  هتسخ ، نت  يارب 

تسا یناحور  زبس و  وت  ياه  سفن 

تسا ینارون  هنییآ  لثم  تلد 

؟ اجک ترایز  يوزرآ  نم و 

؟ اجک تباجا  ات  نم  يانمت 

يدش نامیا  یلجت  ناشن 

يدش ناراب  هدیتفت  كاخ  نیا  رب 

ما هداس  لد  دسانش  یم  ار  وت 

ما هداتفا  كاخ  رب  وت  هار  هب 

متسین اه  هناورپ  لسن  زا  نم 

؟ متسیک وگب  ینامسآ  اله 

تسا يراج  نم  كاخ  رب  درس  یبش 

تسا يرارکت  هک  یبیرف  مدنگ  و 

دنا هتسخ  نینچ  نیا  اه  هیاس  ارچ 

دنا هتسب  لد  هناریو  راوید  هب 

ص:411
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تسین رون  اه  هچوک  نیا  رد  اغیرد 

تسین رود  لزغ  زا  مغ  هک  اغیرد 

دوش یم  رحس  بش  ییآ و  یم  وت 

دوش یم  رت  ، وت قوش  هب  مهاگن 

موش یم  رت  هناوید  وت  دایب 

موش یم  رفس  نیا  یهار  یبش 

هدب مهانپ  ادرف  هب  بش ، نیا  زا 

هدب مهار  هنییآ  رالات  هب 

تسوت نامشچ  هنییآ  رالات  هک 

تسوت ناوخلزغ  تمایق  ات  ملد 

راظتنا نیا  زبس  تجح  ییوت 

راهب لوسر  راگدای  ییوت 

دوب وت  ياوه  رد  سفن  ره  رگا 

دوب وت  يادتبا  نم ، نایاپ  و 

دوش يانعم  وت  اب  تعیب  رگا 

دوش ایرد  هنییآ  کشا  رگا 

ار زار  نیا  میوگ  یم  غرمیس  هب 

ار زاورپ  تمس  وت و  ناشن 

نایکالفا لاب  رد  لاب  یبش 

نایکاخ همه  زا  يوش  یم  ادج 
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منک ناتسلگ  ار  نامسآ  وگب 

منک ناراب  رون  ار  وت  هار  و 

ص:412
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باتهام رگا  دیشروخ  شقن  رگا 

باتفآ مشیربا و  شرف  لزغ 

روعش رعش و  يادنلب  يا  وگب 

روهظ زبس  رون  دمد  یم  اجک 

روپ یجاح  سینا 

ص:413
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اوکش

میراد اشامت  مارحا  هک  تسا  نرق  دنچ 

میراد الوم  ییاروها  مان  نابز  رب 

دریگ یم  جرف  يوب  اعد  تسا  نرق  دنچ 

دریگ یم  جح  هعمج  زا  یسک  غارس  و 

دراد موادم  جوا  نیمز  تسا و  نرق  دنچ 

دراد مئاق  تماق  هلغلغ  نارکمج 

میراد ندوبن  هودنا  هک  تسا  نرق  دنچ 

میراد ندوشگ  تسد  رد  هک  تسا  یضغب  هیرگ 

تسیلاخ مسبت  ياج  یلو  تسا  نرق  دنچ 

تسیلاخ مدرم  يراج  سفن  رد  لد  ياج 

میدشن ایرد  هرجنپ  کی  میدنام و  هرطق 

میدشن الوم  هتسیاش  هک  میتسشن  جک 

میدروآ غورد  تسار  زا  میتسشن و  جک 

میدروآ غورف  روط ، زا  هن  هناخسوه ، زا 

دوب یلاخ  لمع  ياج  یلو  میتفگ  هعیش 

دوب یلاع  لغد  قشم  یلو  میدوب  هعیش 

دندوب نامیتی  میدینش ، هیاسمه  فرح 

دندوب نان  کی  هتفشآ  سفن  اه  بش  همین 

ص:414
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تسا هدمآ  دزد  هک  میدینش  هیاسمه  فرح 

تسا هدش  تراغ  تمرح  کی  هک  میدینش  و 

تسه يرامیب  هک  میدینش  هیاسمه  فرح 

تسه يراتفرگ  ناسنا  هک  هن ، ناملسم  کی 

اه یناشیرپ  میدید  هن ، میدینش ، و 

اه یناطیش  هتفشآ  همه  ار  اهرهش 

تسا هدمآ  داسف  لکش  رد  هک  میدید  هنتف 

تسا هدمآ  دابم  هظحل  کی  هک  میتفگ  هچنآ 

دریگ یم  ناج  هک  تسا  داسف  هچوک  رد  هچوک 

دریگ یم  ناوج  ریپ و  نز و  درم و  نماد 

تسا لیطعت  اعد  تسین ، یسک  رکف  یسک  و 

تسا لیطعت  ادص  میتوکس ، هناخ  رد  هناخ 

دنلوغشم اجک  هب  تعامج  تسا ، یلصف  هچ  نیا 

دنلوغشم ایر  هب  ناتخرد  هک  يدرز  لصف 

دیور یم  اه  هچغاب  رد  هسوسو  لگ  ياج 

دیور یم  اه  هچقاط  رد  هلت  نآرق  ياج 

تسا هدروآ  میجر  ناطیش  هک  هزات  هلت 

تسا هدرتسگ  نیمز  ياج  ره  هب  هک  یبیرفون 

میلوغشم اجک  هب  ایادخ ! میتسه ، هک  ام 

میلوغشم اعد  هب  مه  ام  هک  تسا  نیا  رهاظ 
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فرح رد  ناملسم  ناطیش و  ضرعم  رد  همه 

فرح رد  نامیا  نشور  رفس  نایهار 

ص:415
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شیوخ اب  رهاظ  هب  میشیوخ و  هناگیب ز  همه 

شیوشت نطاب  هب  میراد و  هتسارآ  رهاظ 

میتسه یفرح  هعیش  یلو  میتسه  هعیش 

میتسه یفرب  مدآ  یلو  هزات  یمدآ 

مینیب یم  دوخ  هناخ  رد  هک  تسا  یثرا  هعیش 

مینیب یم  دوخ  هناش  رب  هک  تسا  ییاعدا 

میدرگرب ایب  میتسه ، هک  تسین  نیا  هعیش 

میدرگرب اعد  زبس  سفن  نیتسخن  هب 

دوب اهرواب  ییافوکش  هعیش  نیا  زا  شیپ 

دوب اهرذوبا  ناج  هنیآ  رد  هچنآ 

دمآ اشامت  هب  ناملس  هویش  رد  هعیش 

دمآ ایرد  بناج  زا  هک  همشچ  نامه  رد 

تسا نیا  تقیقح  تسا ، بیرغ  زورما  هعیش 

تسا نیا  تقیقح  تسا ، بیرف  تسد  زا  هتسخ 

مک ییالوم  هعیش  یلو  تسین  مک  درم 

مک ییارهز  هعیش  یلو  تسه  یسب  نز 

؟ میتسه الوم  قیال  یلو  میتسه  هعیش 

؟ میتسه انمت  میراد  هک  هچنآ  قیال 

تسا لیطعت  لمع  فرح ، طقف  هک  نآرق  هب  هن ،

تسا لیطعت  لسع  نان و  هسوسو  رد  قشع 
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دوش باوخ  ام  لد  ات  هدش  رادیب  هنتف 

دوش بآ  سوه  مره  رد  اه  شزرا  فرب 

ص:416
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میدرگرب ایب  میگنج  ثراو  وت  نم و 

میدرگرب ایب  میگنس  هن  میدور  هک  ام 

میدرگرب ایر  گنر و  زا  هک  تسا  نآ  تقو 

میدرگرب اعد  جارعم  رگنس و  بش و  هب 

دیآ یم  یسک  هتبلا  هک  تسا  تسرد  نیا 

« دیآ یم  یسفن  احیسم   » هبعک زا  هک  نیا 

میشاب الوم  قیال  ام  هک  شاک  يا  یلو 

میشاب ام  نیمه  تفگ  یبن  هک  يزبس  لسن 

مینک كاپ  يوه  هچ  ره  زا  لد  دییایب  سپ 

مینک كاخ  رد  ار  اه  سخ  ار  اه  سوه  و 

تسا جرف  ياعد  ماگنه  هک  دیدنبب  لد 

تسا جح  ياج  لد  هک  دیراذگب  ار  اه  گنس 

ینارمع لیلخ 

ص:417
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سمخم طمسم و 

ام لد  درد 

یک ات  ناشیرپ  وت  قارف  ام ز  رطاخ 

یک ات  ناماس  رس و  یب  وت  مغ  زا  ناتسود 

یک ات  ناریو  وت  رجه  زا  دوب  لد  هناخ 

یک ات  ناهنپ  هدش  تبیغ  هدرپ  سپ  رد 

نکف راسخر  هدنزورف ز  هام  يا  هدرپ 

نشور تلامج  رون  زا  ینکار  ناهج  ات 

ییوت زورفا  لد  حبص  ار  همه  رات  بش 

ییوت زومآ  هلأسم  ادخ  هب  ار  نافراع 

ییوت زورما  سرداد  رگداد و  رواد و 

ییوت زوریپ  همه  رب  ییوت و  لک  حلصم 

تسا رظن  بحاص  روشناد و  هدازآ و  هک  ره 

تسا رَظتنم  رِظتنم  ناهج  حالصا  یپ 

ام يرادلد  یپ  زا  يرظن  نک  ام  يوس 

ام يرای  افو  رهم و  زا  وت  ریغ  دنکن 

ام يراداوه  هب  ییاین  فطلز  وت ا  ات 

ام يراتفرگ  هب  رخآ  همتاخ  دهد  هک 

وت هدنخرف  مدقم  رظتنم  همه  ام 

وت هدنزورف  رهچ  رگم  مینیبب  ات 
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رگ راصح  نیمیس 

ص:418

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 486 

http://www.ghaemiyeh.com


لک حلصم 

تسین وت  ياتمه  رسمه و  یسک  نسح  رد  هک  يا 

تسین وت  يابیز  خر  نوچ  کلف  هام  هولج 

تسین وت  يانعر  تماق  نوچ  هتخارفا  ورس 

تسین وت  يادیش  هلاو و  ناهج  هب  وک  نآ  تسیک 

دوب وت  يوکن  يور  رظن  ناهنپ ز  هچ  رگ 

دوب وت  يوس  همه  تریصب  بابرا  مشچ 

یک ات  نتفهن  هنیس  رد  وت  قشع  شتآ 

یک ات  نتفخن  وت  رجه  مغ  زا  بش  همه 

یک ات  نتفنش  رای  يا  وت  رایغا  هنعط ز 

یک ات  نتفگ  وت  فاصوا  هدیدان و  يور 

دراد ندید  هک  راسخر  ياشگب ز  هرهچ 

دراد ندینش  تسود  يا  وت  لعل  زا  نخس 

دوش هچ  ییایب  رهم  هر  هم ز  يا  رگا 

دوش هچ  ییامن  قاّشع  بناج  يرظن 

دوش هچ  ییاشگب  ملّکت  هب  بل  هچنغ 

دوش هچ  ییارس  همغن  نمچ  هب  لبلب  وچمه 

قنور درادن  رازلگ  وت  يور  لگ  یب 

قحلا یتیگ  هتفای  افص  وت  يافص  زا 

ص:419
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رخآ مدیدن  تسود  يا  وت  يابیز  يور 

رخآ مدیچن  وت  لصو  نشلگ  زا  یلگ 

رخآ مدینشن  تیازف  حور  همغن 

رخآ مدیمخ  هام  يا  تمغ  زا  لاله  نوچ 

وت يرود  زا  دوب  بش  زا  رت  هریت  ام  زور 

وت يروتسم  مغ  ام  لد  هب  شتآ  هدز 

تسود يا  تیوم  هرط  هتفیش  دوب  لد 

تسود يا  تیوس  هب  زور  بش و  تسه  ام  مشچ 

تسود يا  تیور  يرود  زا  هدمآ  بل  هب  ناج 

تسود يا  تیوک  رس  زا  ربخ  درواین  سک 

ام لد  دش  نوخ  وت و  يوک  هب  میدربن  هر 

ام لصاح  وت  مغ  زا  انف  داب  رب  تفر 

دنچ ات  ناشیرپ  وت  قارف  ام ز  رطاخ 

دنچ ات  ناماس  رس و  یب  وت  مغ  زا  ناتسود 

دنچ ات  ناریو  وت  رجه  زا  دوب  لد  هناخ 

دنچ ات  ناهنپ  هدش  تبیغ  هدرپ  سپ  رد 

نکف راسخر  هدنزورف ز  هام  يا  هدرپ 

نشور تلامج  رون  زا  ینک  ار  ناهج  ات 

ییوت زورفا  لد  هام  ار  همه  رات  بش 

ییوت زومآ  تفرعم  ادخ  هب  ار  نافراع 
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ییوت زورما  رگداد  سرداد و  رواد و 

ییوت زوریپ  همه  رب  ییوت و  لک  حلصم 

ص:420
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تسا رظن  بحاص  روشناد و  هدازآ و  هک  ره 

تسا رَظتنم  رِظتنم  ناهج  حالصا  رهب 

ام رورس  ام ، بحاص  ییوت  هدنب  همه  ام 

ام ربهر  ام ، دئاق  یسک  وت  زج  دوبن 

ام روای  ام  یماح  اج  همه  رد  ییوت  نوچ 

ام روشک  ام ، ّتلم  دوب  وت  هانپ  رد 

دوب بابحا  رس  رب  ات  وت  فطل  هیاس 

دوب بات  ناهج  دیشروخ  وچ  وت  رهم  لد ز 

ییوت هناناج  هدادلد و  قشاع  همه  ام 

ییوت هنازرف  هدازآ و  مدرم  ربهر 

ییوت هنادکی  رُد  ار  ادخ  نید  فدص 

ییوت هناخ  نیا  بحاص  امن  هجنر  یمدق 

بارخ دیدرگ  وت  نارجه  ربص ز  هناخ 

بایرد ار  نارظتنم  مرک  فطل و  هر  زا 

دنسپم نآرق  وریپ  نینچ  هتفشآ  رطاخ 

دنسپم ناملسم  دارفا  همه  نیا  هانپ  یب 

دنسپم ناشیرپ  عمج  نیا  تلذ  نیزا  شیب 

دنسپم نارود  هنتف  شوختسد  ار  تسود 

میشاب روای  سک و  یب  ناسک  دزن  یک  هب  ات 

میشاب رذآ  رد  وت  يور  يرود  زا  دنچ 
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ام يرادلد  یپ  زا  يرظن  نک  ام  يوس 

؟ ام يرای  افو  رهم و  زا  وت  ریغ  دنک  هک 

ص:421
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ام يراداوه  هب  ییاین  فطل  زا  وت  ات 

؟ ام يراتفرگ  هب  رخآ  همتاخ  دهد  هک 

وت هدنخرف  مدقم  رظتنم  همه  ام 

وت هدنبات  هرهچ  رگم  مینیبب  ات 

نیبب هدنکآ  مغ  ار ز  ام  هدرسفا  لد 

نیبب هدنکفا  رس  هناگیب  رب  ار  انشآ 

نیبب هدنکارپ  هنوگ  نیا  مه  ار ز  نیملسم 

نیبب هدنمرش  هقرفت  زا  رهاظ و  رد  عمج 

ناهن زار  زا  یهگآ  دوخ  وت  هک  میوگب  هچ 

نایب هب  تجاح  هچ  تسا  نایع  هک  اجنآ  يراب 

میدش راتفرگ  هناگیب  فک  رد  ام  وت  یب 

میدش راّکم  نمشد  متس  زا  رگج  نوخ 

میدش رارشا  ینارسوه  تنحم ز  قرغ 

میدش راخ  زا  رتراوخ  ناهج  قلخ  رب  رد 

داهن مالسا  روشک  رد  وچ  ياپ  یبنجا 

داب هب  داد  افج  ار ز  ام  ّتلم  یتسه 

« یسدق  » تیالو رهم  زا  هدز  مد  اهلاس 

« یسدق  » تیانث حدم  اسم  حبص و  دنک  یم 

« یسدق  » تیاپ هب  شیوخ  رس  شاک  دنکف 

« یسدق  » تیادف قوش ، زا  دوخ  ناج  دنک  ات 
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يرظن شلاح  هب  فطل  زا  ینک  رگ  دوش  هچ 

يرمث دنیچب  وت  لاصو  لخن  زا  هک  ات 

یسدق اضرمالغ 

ص:422
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  حدم  رد 

تست نسُح  ناوخانث  غاب  فرط  هب  لبلب 

تست نسُح  ناشیرپ  رابیوج  هب  لبنس 

تست نسُح  ناگوچ  مخ  رد  يوگ  وچ  اهرس 

تست نسُح  نارود  فسوی و  رود  تشذگب 

دنا هتسر  هدادلد  مغ  زا  هک  ناّیبورک  تست  نسُح  نامرف  هب  تسه  هک  لد  رصم  ره 

دنا هتسشن  نم  نوچ  وت  هار  كاخ  هب  نونکا 

دنا هتسکش  مه  رد  هرسکی  شیوخ  نامیپ 

دنا هتسب  قشع  هرگنک ي  هب  رس  رایسب 

زورف لد  هام  يا  وت  كاپ  لامج  قشع  تست  نسح  ناویا  يدنب  قاط  هک  اج  نآ 

زوس داهن  لد  رد  شتآ و  هدنکف  ناج  رد 

زومر زا  فقاو  ارم  ناج  زاس ، و  زاب آ ،

زونه دهن  تقاط  ندرگ  هب  مغ  ریجنز 

ربخ ام  درد  رپ  لد  زا  يراد  هک  مناد  تست  نسح  نابنج  هلسلس  هک  اه  يوم  نآ 

رب رحب و  هاش  يا  لزا  قرشم  سمش  يا 

ص:423
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رظن نک  هتسخلد  نم  رب  فطل  مد ز  کی 

رگج هحشر  زا  دسر  یم  زونه  سب  زا 

دشک نانع  نم  فک  تبقاع ز  وت  قشع  تست  نسح  ناتسب  قنور  هک  اه  هزبس  نیا 

دشک نامناخ  یب  نم  زا  رامد  ترجه 

دشک ناوتان  نت  هّصغ  راب  دنچ  ات 

دشک نامز  رخآ  نماد  هب  ات  هک  مناد 

تسین زار  لها  شَسَک  مین  ود  مغ  دش ز  لد  تست  نسح  ناماد  هب  هک  نم  زاین  تسد 

تسین زاب  هصرع  نیرد  قلخ  يور  هب  رد  کی 

تسین زاب  هّقح  کلف  رب  دیما  مشچ 

تسین زاون  یشحو  همشرک  رد  ریصقت 

دسر ناکم  نوک و  هش  بکوم  هک  يزور  تست  نسح  نأش  هبترم  نود  دنچ  ره 

دسر نایتاوامس  نیمز ز  رب  کیربت 

دسر نآ  نیا و  زا  متس  رگا  يرسفا »  » رب

دسر نامز  رخآ  يدهم  هک  نیمغ  دوبن 

ینامرک يرسفا  سابع  تست  نسح  نالوج  هگ  الد ، يا  زور  نآ 

ص:424
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سمخم

هناگی وت  لاصو  ياّنمت  هب  یک  ات 

هناور لیس  نوچ  هژم  ره  زا  دور  مکشا 

هن ای  وت  نارجه  بش  دیآ  رس  هک  دهاوخ 

هناشن قاّشع  لد  ار  تمغ  ریت  يا 

دهاز دباع و  هعموص ي  رد  هب  متفر  هنایم  بیاغ ز  وت  لوغشم و  وتب  یعمج 

دجاس عکار و  تخر  شیپ  ار  همه  مدید 

دباع هعموص  رد  منابهر و  هدکیم  رد 

دجسم نکاس  هگ  مرید و  فکتعم  هگ 

راک ره  یپ  نافیرح  دنتفرب  هک  يزور  هناخ  هب  هناخ  مبلط  یم  ارت  هک  ینعی 

راّمخ بناج  نم  دش و  دجسم  يوس  دهاز 

رای هگ  هولج  وا  مدرک و  بلط  رای  نم 

رادید بلاط  نم  هبعک و  هر  هب  یجاح 

وت یئوت  هناخ  نآ  بحاص  منز  هک  رد  ره  هناخ  بحاص  نم  دیوج و  یمه  هناخ  وا 

وت یئوت  هناشاک  وترپ  مور  هک  اج  ره 

ص:425
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! وت یئوت  هناناج  هک  رید  هدکیم و  رد 

وت یئوت  هناختب  هبعک و  زا  نم  دوصقم 

دید ناشن  راسخر  لگ  ناز  نمچ  هب  لبلب  هناهب  هناختب  هبعک و  یئوت  دوصقم 

دید ناهن  رارسا  دش و  شتآ  رد  هناورپ 

دید ناوج  ریپ و  رد  وت  يور  تفص  فراع 

دید ناوت  رای  خر  سکع  اج  همه  ینعی 

دیوپ وت  هار  درخ  نیناوق  هب  لقاع  هناخ  هب  هناخ  مور  هک  نم ! منم ، هناوید 

دیوج وت  نییآ  همه  زا  نورب  هناوید 

دیوب هک  غاب  نیا  هتفکشب  هچنغ  ات 

دیوگ وت  يور  تفص  ینابز  هب  سک  ره 

تست مغ  راز  شلد  هک  یئاهب »  » هراچیب هنارت  هب  يرمق  یناوخلزغ و  هب  لبلب 

تست مدخ  لیخ  تسیصاع ز  هک  دنچ  ره 

تست مدبمد  تفطاع  زا  يو  دیّما 

تست مرک  دیماب  یلایخ »  » ریصقت

یئاهب خیش  هناهب  تسین  نیا  زا  هب  ار  هنگ  هک  ینعی 
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دوعوم رظتنم  يا 

يا  » یئادـیپ تّدـش  زا  ناهنپ ، روخ  همـشچ  نوچ  یئاناد  تردـق و  اب  لدـع ، ریرـس  ناطلـس  یئابیز  همه  نآ  اـب  یتسه ، نیا  روحم  يا 
یئاهنت مغ  زا  داد  نابوخ  هشداپ 

« ییآ زاب  هک  تسا  تقو  دمآ ، ناجب  وت  یب  لد 

دنام یمن  بات  رد  نارجه ، زا  هک  تسیک  نآ  دنام  یمن  باوخ  رد  مشچ ، تیور  ترسح  زا  دنام  یمن  بابسا  وت ، یب  ناهج  ناج  يا 
دنام یمن  باداش  ناتسب ، نیا  لگ  مئاد  »

« یئاناوت تقو  رد  ار ، نافیعض  بایرد 

بـشید  » مدرد همه  نامرد  ترادید ، هولج  کی  مدروآ  هر  جرا  یب  دشاب ، تمدق  رب  رـس  مدرز  خر  هب  یمحر  لد ، ناج و  سنوم  يا 
مدرک یمه  داب  اب  تفلز ، هلگ 

« ییادوس ترکف  نیز  رذگب ، یطلغ  اتفگ 

دنـصقر یم  هله  ناناج  دمآ ، تایح  دیـشروخ  دنـصقر  یم  هلدـکی  شوخ  ملاع ، همه  يازجا  دنـصقر  یم  هلولو  اب  نم ، دوجو  تاّرذ 
دنصقر یم  هلسلس  اب  اجنیا ، ابص  داب  دص  »

« یئامیپ هن  داب  ات  لدیا ، فیرح  تسا  نیا 
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درک منابز  درو  شوخ  زاب آ ، مربب  زاب آ  درک  مناور  هشوگ  ره  تشد ، هوکب و  هتـشگرس  درک  مناوج  وت  دای  ردق ، بحاص  يدـهم  يا 
درک منانچ  وت  زا  رود  يروجهم ، یقاتشم و  »

« ییابیکش نایاپ  دش ، دهاوخب  تسد  زک 

ای  » متاـخ يا  ربـهر و  يا  دوعوم ، رظتنم  يا  متاـم  رد  تشحو و  رد  زورما ، ناـهج  وت  زا  رود  مدآ  ینب  رخف  يا  قح ، فـطل  رهظم  يا 
ملاع رد  هک  هتکن  نیا  تفگ ، ناوتب  هکب  بر 

« یئادیش دهاش  نآ  دومنن ، سکب  هراسخر 

تسین یگنرش  ماک  رد  تنارجه ، یخلت  زج  تسین  یگنن  هعماج  رد  یتشز ، نیا  زا  رتالاب  تسین  یگنرد  لابقا و  وت ، يوکب  هک  ار  نآ 
تسین یگنر  وت  يور  یب  ار ، لگ  نمچ و  یقاس  »

« ییارایب غاب  ات  نک ، نامارخ  داشمش 

درد يا   » يرادهگن تقو  دش  تناماد ، نم و  تسد  يرای  دـسرن  دوخ  رگ  رـسکی ، دوش  دوبان  يراتـسرپ  جاتحم  زورما ، رـشب  لسن  يا 
يرامیب رتسب  رد  نامرد ، ماوت 

« یئاهنت هشوگ  رد  سنوم ، ماوت  دای  يو 
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ام تمسق ، هریاد  رد   » میمیسقت ضرعم  رد  ناناملسم ، هوبنا  میمیحرت  هتسیاش  ناریح  رس و  همیسآ  میمیب  رد  هتفشآ و  زورما ، نایمدآ  ام 
میمیلست هطقن 

« ییامرف وت  هچنآ  مکح  یشیدنا ، وت  هچنآ  فطل 

يذالم وت  زا  ریغ  وک ؟ یهانپ  وت  زا  ریغ  تسیز  شیالو  ضیف  یب  دـناوتب ، هک  تسیک  نآ  تسیک  مئاق  يدـهم  زج  ناقلخ ، سر  داـیرف 
تسین يدنر  ملاع  رد  دوخ ، يأر  دوخ و  رکف  « ؟ تسیچ

« ییآر دوخ  ینیبدوخ و  بهذم ، نیا  رد  تسا  رفک 

بـش ظفاح »  » دیامیپ هن  هظحل  نیز  مغ ، قیرط  رادیب »  » دـیازفا لزا  ضیف  رـصع ، یلو  دالیم  دـیآ  ناگمه  نشج  دـش ، نابعـش  همین  هو 
دیآ لصو  شوخ  يوب  دش ، نارجه 

یئادیش قشاع  يا  داب ، كرابم  تیداش 

رادیب یتعیرش  دمحا 
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تاّیعابر هعومجم 

تاّیعابر هعومجم 

نک مناشیرپ  ناشیرپ  تسود  يا 

نک مناریو  نک و  موحم  نک و  متسم 

تزیگنا روش  ياه  هولج  هلعش ز  کی 

نک مناشفا  شتآ  هوک  نز و  نم  رد 

تسا قشع  مرحم  بیغ  نیشن  هدرپ  اب 

تسا قشع  مدمه  تسود  ناهن  زار  اب 

دهد دیواج  رمع  هک  اقب  بآ  نآ 

تسا قشع  ملاع  هب  تسهرگ  تسین و  دوخ 

مسوب یم  تهر  كاخ  تفص  هیاس  نم 

مسوب یم  تهگرد  قوش ، ترثک  زا 

رهم وچ  کیدزن  مشتآ ز  ینز  یم  نوچ 

مسوب یم  تهم  نوچ  راذع  رود  زا 

ص:430

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 501 

http://www.ghaemiyeh.com


دورن رد  ملد  زا  ترهم  لد و  دش  نوخ 

دورن رس  زا  وت  روش  مدور ، رس  رگ 

لد وت  ماب  رب  تسا  يرتوبک  هدرک  وخ 

دورن رگید  ياج  هب  افج  گنس  اب 

رذآ دز  ورف  تمغ  رگا  تسود  يا 

رتسکاخ دنک  ارم  دوخ  هلعش  زو 

تقشع زا  نم  رتسکاخ  هّرذ  ره 

ربلد ربلد  هک  دروآ  رب  دایرف 

( قفش  ) یتجهب نیسح  دّمحم 

دنرادیب لد  هنییآ و  لگ و  بشما 

دنرادید رظتنم  همه  راگنا 

مسرپ یم  نابرهم  ياه  هنیآ  زا 

دنراد ام  فسوی  يربخ ز  ایآ 

ینیّدلا ءاهب  تاداس  هرینم 

ییآ یم  زاب  هرابود  دنگوس 

ییآ یم  زارد  رفس  کی  زا 

میرظتنم ام  راظتنا  هداج  رد 

ییآ یم  زامن  شوخ  رطع  اب 

یشلما يدیمح  یضترم 
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ار وت  مان  ما  هتخاس  دوخ  بل  درو 

ار وت  ماگ  کی  راظتنا  دشک  ممشچ 

ما هدش  بش  هرمه  قارف  درد  اب 

ار وت  ماغیپ  دینش  رحس  دیاب ز 

يدحوم یقلاخ  یلع 

تیور یهلا  تایآ  فحصم  يا 

تیوم تیالو  لها  هلسلس  يو 

تیوجلد بل  یگدنز  همشچ  رس 

تیوربا ناقشاع  زامن  بارحم 

یناود همالع 

دیآ یم  یک  راهب  مرظتنم  نم 

دیآ یم  یک  راز  هلال  هب  هلالآ 

حبص هچوک  زا  باتفآ  قریب  اب 

دیآ یم  یک  راوسکت  روآ  رجف 

نسحم ناماس ، اقهد ،

ایب میدناهر  نت  دنمک  ار ز  لد 

ایب میدناوخ  قوش  هب  ار  وت  هورم  رد 

وت هر  رد  ام  یسگرن و  هچنغ  وت 

ایب میدناشن  هلال  لگ  هبعک  ات 

ینامحر قداص 
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ایب تسادرف  نتسبآ  هک  زورما 

ایب تسایند  هب  رمع  زا  يا  هظحل  ات 

ادرف دیاین  ییاین و  وت  مسرت 

ایب تسادیپ  تشونرس  خر  زا  نیا 

یناشاک هدیپس 

دیبات دهاوخ  رون  تسه  هدوبات و 

دیبات دهاوخ  روضح  هلسلس  ات 

زورکی ملاع  هدولآ  هم  دیشروخ 

دیبات دهاوخ  روهظ  هرجنپ  زا 

انس هفرط 

زاب آ ارهز  هتشگمگ  فسوی  يا 

زاب آ ام  هتسکش  لد  مارآ 

يربص نک  اطع  شیوخ  مرک  زا  ای 

زاب آ ای  تتّما  نارظتنم  رب 

یتسود یلع  نویامه 

ار نارجه  ثعاب  وچ  وا  زا  مدیسرپ 

ار نآ  میوگب  تسین  یببس  اتفگ 

بجع هچ  ینیبن  رگا  مأوت  مشچ  نم 

ار ناج  دنیبن  یسک  مأوت  ناج  نم 

يا هرمک  یقن  یلع 
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دوب یم  محور  شیاسآ  رگا  تلصو 

دوب یم  محوتف  هیامنارگ  رمع  زا 

رمع لخاد  ارم  رگا  قارف  ياهبش 

دوب یم  محون  رمع  رازه  دوب  یم 

يا هرمک  یقن  یلع 

زاب دیآ  یم  رارق  تندمآ  اب 

زاب دیآ  یم  راید  نیا  يزبس  رس 

تمدق زبس  نینط  اب  ییآ و  یم 

زاب دیآ  یم  راهب  نیرت  شوپلگ 

ینادمه يریم  مشاه  ریم 

دیآ یم  ناهن  جنگ  نارظتنم  يا 

دیآ یم  ناقشاع  ناج  شمارآ 

روهظ ناراد  هیالط  رحس  ماب  رب 

دیآ یم  نامّزلا  بحاص  هک  دنتفگ 

ینادمه يریم  مشاه  ریم 

دندز وت  مان  هب  ار  قشع  هّکس  ات 

دندز وت  ماب  هب  ار  مایق  ریبکت 

دش نارادیب  راد  هیالط  وت  مان 

دندز وت  ماج  هب  ماج  رحس  نادرم 

ینادمه يریم  مشاه  ریم 
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شراسخر سگرن  دفکش ز  یم  لگ 

شرازاب قنور  هدیپس  يالاک 

دبای یم  نادواج  تایح  مادام 

شرادید قیال  تشگ  هک  هدید  ره 

شخبرون یضترم 

دیآ یم  ناج  راهب  يرآ  يرآ 

دیآ یم  ناور  حور  نامز  مسج  رد 

توکلم باجح  زا  بیغ  هولج  نآ 

دیآ یم  نامسآ  يوس  هب  هام  نوچ 

شخبرون یضترم 

دیآ یم  نابرهم  هک  الد  شاب  شوخ 

دیآ یم  ناهن  لگ  رظن  غاب  رد 

رجف نیا  نارفاسم  سر  دایرف 

دیآ یم  نامّزلا  بحاص  يدهم  نآ 

شخبرون یضترم 

ییابیز ره  هعومجم  وت  نسح  يا 

ییادیش وت  قشع  ناهج ز  ود  ره  و ز 

دردیب ار  یلد  وت  غاد  هتشاذگن 

ییادوس یملاع  هدرک  وت  يادوس 

یناشاک ضیف 
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تفرن وت  لایخ  شقن  دش و  كاخ  رس 

تفرن وت  لاصو  قوش  لد و  تشگ  نوخ 

تفرگ راگنز  وت  نارجه  دنچ ز  ره 

تفرن وت  لامج  سکع  لد  هنییآ  ز 

یناشاک ضیف 

دوب دهاوخ  ناج  هرمه  تمغ  هک  مداش 

دوب دهاوخ  ناهج  نآ  رد  لد  اب  تقشع 

دنام دهاوخ  مدبلاک  اب  وت  نارجه 

دوب دهاوخ  نادواج  تایح  وت  لصو 

یناشاک ضیف 

دنناوخ یم  ار  وت  هتسویپ  همه  اج  نیا 

دنناوخ یم  ار  وت  هتسخلد  هنشت و  بل 

رابب غاب  رس  رب  راهب ، ربا  يا 

دنناوخ یم  ار  وت  هتسب  نابز  ياه  لگ 

ینیسح نسح  دیس 

تسادیپ يرات  هیاس  قفا ، نهذ  رد 

تسادیپ يرابغ  حرط  بش ، هداج  رد 

تسا کیدزن  رفظ  ناگدایپ ! لیخ  يا 

تسادیپ يراوس  کت  راوس  رود  زک 

روپ نیما  رصیق 

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 511 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:436

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 512 

http://www.ghaemiyeh.com


دمآ ناراب  لالز  زا  رتراشرس 

دمآ نارای  تلود  لگ و  دولوم 

دوجو غاب  دبس  رس  لگ  دالیم 

دمآ نارارقیب  لیخ  هب  هدنخرف 

« لدکاپ  » ناینامحر دیمحلا  دبع 

دشاب نارای  درد  ياود  وت  مان 

دشاب نارارقیب  بولق  نیکست 

ددرگ بکرم  بآ  رگ  وت  فصو  رد 

دشاب نارازه  زا  کی  ملق  لوصحم 

« لدکاپ  » ناینامحر دیمحلا  دبع 

تسیدهم تیاده  ماج  الو ، مزب  رد 

تسیدهم تیاهن  یب  رون  دوصقم ز 

سدق ملاع  هدیرج  رد  هک  تسا  تبث 

تسیدهم تیالو »  » نشور هژاولگ 

« لدکاپ  » ناینامحر دیمحلا  دبع 
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راظتنا

میرپ لاب و  یب  ریسا و  سفق  نهذ  رد 

میرگج نوخ  نیبب  تندید  ترسح  رد 

روضح موهفم  راظتنا ، ینعم  يا 

میرظتنم ار  وت  ام  هعمج  هب  هعمج  ره 

يدبع نیسح 

روهظ

مدنب یم  لد  بان  بآ  هب  هنشت  نوچ 

مدنب یم  لد  باتهام  هدنخ  رب 

روهظ رهظ  ات  مامت ، ینشور  يا 

مدنب یم  لد  باتفآ  هب  حبص  نوچ 

یتاره ناملس 

رجف

دیآ یم  ناشف  کشم  ابص  تسا و  رجف 

دیآ یم  ناج  يافش  لد و  مارآ 

دیما رادرس  یهاوخ  اوه  هب  لد  يا 

دیآ یم  نامزلا » بحاص   » هک زیخ  رب 

« لدکاپ  » ناینامحر دیمحلا  دبع 
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اه یتیب  ود  هعومجم 

دش ادخ  اب  مزاین  زار و  یبش 

دش ادج  مرات  هدید  زا  کشرس 

يراز هب  مدیلان  کشا  نایم 

؟ دش اجک  منیریش  ناج  ایادخ 

یمالسا هوکش 

یبوخ وت  یبوشآ ، وت  یمارآ  وت 

یبورب ار  یتشز  هک  ییآ  یم  وت 

يرادن شهاک  یلو  یهام  نوچ  وت 

یبورغ یب  نکیلو  يدیشروخ  وت 

روپ نیما  رصیق 

نم لد  هزیگنا  مغ  سب  یباتک 

نم لد  هزیربل  هّصغ  درد و  ز 

ناراهب لصف  تیآ  يا  ایب 

نم لد  هزییاپ  لثم  وت  یب  هک 

هداز میهاربا  یلع  دیس 
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دیآ رد  زا  مرای  هک  ات  متسشن 

دیآ ربلد  ات  رد  هب  ممشچ  دوب 

شراظتنا درد  بات  مرادن 

دیآ رس  یک  مراظتنا  ایادخ 

قثاو یّلجا  یلعنابرق 

اه نمچ  زا  متفرگ  ار  تغارس 

اهنرتسن زا  مدش  ایوج  ار  وت 

مدید هدرک  وب  یلگ  ره  نشلگ  هب 

اهنت وت  يوب  دهد  یم  لگ  ره  هک 

قثاو یّلجا  یلعنابرق 

ایرد يوسنآ  مقروز  هتسکش 

اهنت ياهنت  مود  یم  تدای  هب 

ییایب ات  منیشن  تهار  رس 

ادرف زورما و  نیا  زا  مناشیرپ 

یمیهاربا نسح  مالغ 

دیشخرد بش  مشچ  هب  شوخ  یقرب  هچ 

دیشخب هزات  یغورف  ار  مغارچ 

موش ییالال  بش  دغج  يا  ناوخم 

دیشروخ تسا  رادیب  هدرپ  تشپ  هک 

« هیاس  » جاهتبا گنشوه 
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هناخ راوید  رد و  رب  هتسشن 

هنارکیب ات  رظتنم  یهاگن 

رس دشک  یم  لد  شندید  قوش  هب 

هناشن دریگ  امز  یک  ناناج  هک 

روپ یتارب  سابع 

لد يا  مراد  رت  هدید  بش  همه 

لد يا  مراد  رشحم  زور  زا  فوخ  هک 

دیامن خر  ربلد  هک  يدیما  هب 

لد يا  مراد  رد  هقلح  رب  هگن 

روپ یتارب  سابع 

ددرگن مدمه  تمغ  اب  زج  ملد 

ددرگن مرحمان  تسا و  رادافو 

ام يزور  وت  مغ  زوس  دوب 

ددرگن مک  ام  يزور  یهلا 

روپ یتارب  سابع 

بشما تسا  دیّما  رون  اب  ملد 

بشما تسا  هدیچارف  نماد  مغز 

ار رحس  شوواچ  داب  تراشب 

بشما تسا  دیشروخ  دالیم  بش 

دنورادهب ربکا 
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میرادن ییانیب  مشچ  اغیرد 

میرادن ییاوسر  ناج  زج  نیبب 

ام یلو  نک  در  ینک  یم  در  رگا 

میرادن ییاج  وت  هاگرد  زج  هب 

« لیهس  » يدومحم تباث  نسح  دیس 

هآ زا  هنیدآ  ره  هنیس  رپ  دوش 

هآ زا  هنیس  نیا  یمد  غراف  دشن 

مغ هناسفا  وت  شیپ  میوگن 

هآ زا  هنییآ  دوش  یم  رّدکم 

« لیهس  » يدومحم تباث  نسح  دیس 

تسا راهبون  سورع  سگرن  لگ 

تسا رای  مشچ  يوگ  زار  شهاگن 

بان رز  زا  هداهن  یجات  رسب 

تسا رایرهش  اهلگ  عمج  نایم 

یلامث هناورپ 

حبص هزات  میسن  نوچ  تمایپ 

حبص هزاوآ  درب  یم  وس  رهب 

ییاشگ ترهم  رپ  ناتسد  اب  وت 

حبص هزاورد  ناگتفخ  يور  هب 

يدابآ ریم  ینیسح  هَّللا  بیبح 
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تست مغ  زا  خرس  قفش  مشچ  لگ 

تست متام  رادغاد  قیاقش 

یباتفآ عولط  موهفم  وت 

تست مهبم  زار  ریسفت  قلف 

یناکاد یسابع  زیورپ 

دنسانش یم  ایرد  جاوما  ار  وت 

دنسانش یم  ارحص  ياهنش  ار  وت 

ملاع ياهلد  یجنم  يا  ار  وت 

دنسانش یم  اهناشکهک  مامت 

دار يدیعس  میحرلا  دبع 

دماین اتمه  یب  رای  دش  رحس 

دماین اهلد  یجنم  هناگی 

رادید دوعوم  ار  هنیدآ  داهن 

دماین اّما  تفر  هنیدآ  دص  ود 

دار يدیعس  میحرلا  دبع 

يراهبون زبس  داب  يا  الا 

يراد هچ  مناناج  ناج  زا  ربخ 

شفلز يوب  دراد  هطخ  نیمادک 

يراذگ یم  ّتنم  هدید  رب  وگب 

ییابیکش هَّللا  حتف 
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ناراب ياپ  يادص  دیآ  شوگب 

ناراب يابیز  هزات و  مالک 

هنشت ياه  يریوک  دمآ  راهب 

ناراب ياوآ  دیونشب  هرابود 

يرس راکش  اضر  دیمح 

هودنا لامالام  هنیس  تغاد  ز 

هودنا لاح  رد  نامسآ  نیمز و 

دراد زاورپ  ملد  تلابند  هب 

هودنا لاب  اب  ادخ  ات  اجنیا  زا 

يرس راکش  اضر  دیمح 

یک ات  ریجنز  اهورس  ياپ  هب 

یک ات  ریگلد  هّجض  همخد  هب 

رتوبک اهدص  نوخ  قرغ  خلسم  هب 

یک ات  ریخأت  مقتنم  ای  اله 

داژن یبارحس  اضر  دّمحم 

مریگ زاورپ  نم  هک  يزور  نآ  شوخ 

مریگ زاوآ  نم  وت  يوک  رس 

ییایب تیوک  رس  رب  منیشن 

« مریگ زاس  ار  یقشاع  ياون  »

هداز دیعس  دمحا 
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ماج نم  وت  تسد  زا  مریگ  رب  رگا 

ماگ کلف  رب  مراذگیم  یتسم  ز 

دشاب وت  يور  شرظنم  سکنآ  ره 

مان درب  یم  یک  ناهج  نابوخ  ز 

این یعلاط  نسحم 

شاب نم  نامشچ  هنییآ  ایب 

شاب نم  ناراب  ما  هنشت  ریوک 

تسه مرطاخ  نابزیم  تلایخ 

شاب نم  نامهم  يا  هظحل  مه ، تدوخ 

يراّفغ فّارص 

دنگوس دیناد  یم  هک  ینامیپ  هب 

دنگوس دینادیم  هک  ینارود  هب 

کیدزن تسا  کیدزن  رجف  عولط 

دنگوس دیناوخ  یم  هک  ینآرق  هب 

هوزق اضریلع 

میراد ساپ  ار  یقشاع  ات  ایب 

میراکب لگ  نادیهش  ربق  رس 

تسا راز  هلال  رسکی  تشد  مامت 

میراظتنا مشچ  ار  وت  سگرن  لگ 

هوزق اضریلع 

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 526 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:445

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 527 

http://www.ghaemiyeh.com


دیآ رس  یکیرات  هکیزور  اشوخ 

دیآ رد  اهبش  سپ  زا  هدیپس 

باتناهج دیشروخ  هک  مدنآ  اشوخ 

دیآ رب  اه  تملظ  هوک  تشپ  ز 

« زوریپ  » يرتنالک دّمحم 

يراظتنا ریوک و  رهظ  نم و 

يراذگ قوش  يرباع  ياپ  ز 

مهاگن شیپ  رد  رود و  يادص 

يراوس درگ  هداج و  زیرگ 

شونایک دومحم 

هتسخ راز و  ترجه  ملاع ز  لد 

هتسشن نوخ  رد  اهمشچ  مامت 

مغ یک  هب  ات  لّمحت ؟ یک  ات  وگب 

هتسکش ولهپ  لگ  ّقح  ایب 

( لباب  ) ینسحم هقیدص 

دنرادن رس  رد  یقشاع  ياوه 

دنرادن رت  یمشچ  هلال  دای  هب 

نانیا دنتسه  بش  لسن  زا  رگم 

دنرادن رواب  ار  حبص  فرح  هک 

هداز دّمحم  يداه 
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ییانشآ جوم  هدروآ  ارم 

ییادج يرمع  زا  سپ  وت  يوسب 

مراد تسود  تیاهن  یب  ردق  هب 

ییاهر زبس  لحاس  يا  ار  وت 

يوزنم نیسح 

هشیم هچ  یش  افوکش  رگ  هچنغ  وچ 

هشیم هچ  یشاو  مهز  يدنخبل  هب 

ناهنپ دیشروخ  لگ  يا  وت  رگا 

هشیم هچ  یش  ادیپ  ربا  تشپ  ز 

رذآ شون  يدهم 

ام لفحم  تراظتنا  رد  دوب 

ام لد  ناج و  یب  اتیب  نیبب 

اهلد مارآ  يا  راذگب  ایب 

ام لباقان  هدید  رب  مدق 

« یجتلم  » نایسنوی رغصا  یلع 

نم رب  ياو  ییادج  وت  زا  نم و 

نم رب  ياو  ییانتعا  یب  وت و 

نازیم ياپ  رد  ندرم و  تقو  هب 

نم رب  ياو  ییاین  رگ  مغارس 

« یجتلم  » نایسنوی رغصا  یلع 
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هناشن تیوک  رس  زا  مرادن 

هناور وت  يوس  هب  مدرگ  ات  هک 

مراد هک  منونمم  وت  زا  زاب  یلو 

هنارت تقشع  همغن  زا  بل  هب 

« یجتلم  » نایسنوی رغصا  یلع 

یناوج دهع  هدش  یط  نارجه  هب 

یناوتان کیپ  هاگ  هگ  دسر 

تسودیا گرم  کیپ  هک  مسرت  نآ  زا 

یناهگان نم  رس  رب  دیایب 

« یجتلم  » نایسنوی رغصا  یلع 

تیوگتفگ هشیمه  مراد  بل  هب 

تیوجتسج میامن  یم  اج  ره  هب 

تسه وزرآ  نیا  ارم  يرمع  لد  هب 

تیوکن راسخر  ریس  منیب  هک 

« یجتلم  » نایسنوی رغصا  یلع 

تسودیا رادید  هدعو  يدادن 

تسود يا  راوشد  ار  وت  دشاب  رگم 

تلامج سکع  وت ، يور  دایب 

تسود يا  رادنپ  هدرپ  رد  مشک 

« یجتلم  » نایسنوی رغصا  یلع 
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اه یتیب  ود 

راظتنا زیربل 

تسا زاورپ  ياوه  نم  رس  رد 

دنرامیب ردقچ  میاهلاب 

سفق روضح  زا  هتسخ  ما ، هتسخ 

دنرادیب هدیپس  ات  اهمشچ 

توکس رد  اهلاس 

مدرک رس  توکس  رد  اهلاس 

مناج رد  تسوت  قشع  شتآ 

وت شیور  يوزرآ  رد  زاب 

مناوخ یم  هزات  رعش  نم  بوخ 

موجه زا 

؟ مورب اجک  تمغ  موجه  زا 

مناشیرپ تیرود  زا  هک  نم 

ریگب شیوخ  هانپ  رد  ارم  سپ 

مناج لد و  يوهآ  نماض 

راهب دیایب  ات 

وت ندید  راهب  دیایب  ات 

مزیر یم  بآ  هخاش  ره  ياپ 

ار هرجنپ  ثیدح  میارس  یم 
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مزیربل راظتنا  زا  هک  نم 

ناراب یّلجت  روضح  يا 

هنییآ ياهزار  ینعم 

ینزب ام  هب  يرس  دش  یم  شاک 

هنیدآ بوخ  زور  کی  حبص 

« شلما  » یمیحر هنامس 
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دمآ دهاوخ 

ما هناوید  لد  يا  دمآ  دهاوخ 

تسانشآ منابل  اب  شمان  هک  وا 

ما هدیچ  شیارب  سگرن  لگ  نم 

تسافواب دمآ ، دهاوخ  نک  مرواب 

لد هنیس  رد  نونج  طرف  زا  بشما 

دنک یم  وه  وه  حبص  ات  سفنکی 

متقاط یب  لد  نیا  لد ، نیا  رخآ 

دنک یم  ور  ارم  ساسحا  تسد 

بورغ گنت  هظحل  مدرک  رذن 

نتخیر یلین  کشا  بش  کی  رذن ،

لایخ رهش  هچوک  ره  رس  رب 

نتخیوآ هاگن  زا  یغارچ  بش 

هار هب  ار  مهاگن  میاس  یم  زاب 

زاب همین  ياه  هزاورد  رب  هریخ 

اه هچوک  رد  ما  هدوسرف  اهماگ 

زارد رود و  یکاخ  ياه  هچوک 
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تسم تسم  مبیکشان ، مرارق ، یب 

ایب مزیربل  وت  دای  زا  بشما 

شیوخ گرم  زا  لبق  هک  مهاوخ  یم  هآ 

ایب مزیوآ  تناماد  رب  تسد 

ما هناوید  لد  يا  دمآ  دهاوخ 

تسانشآ منابل  اب  شمان  هک  وا 

ما هدیچ  شیارب  سگرن  لگ  نم 

تسافواب دمآ ، دهاوخ  نک  مرواب 

تشرس كاپ  هدژم 
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نابعش همین  باتفآ 

یکاپ هلالس  يا  يدهم  يا 

نابعش همین  باتفآ  يا 

يوقت تلیضف و  ربهر  يا 

نآرق رّسفم  نیرتاناد 

ار نیمز  يور  نافعضتسم 

نک ناهج  مکح  راد  ثاریم 

ار نیشن  كاخ  ناگراچیب 

نک نامرف  بحاص  ناگدازآ 

دمحا تعیرش  ثراو  يا 

دّمحم نید  يانشآ  يا 

دواد تواضق  تا  هضبق  رد 

نامیلس نیگن  وت  تسد  رد 

ینیمز نامز و  بحاص  وت 

هَّللا هولج  راد  هنییآ 

ینید دعاوق  يرجم  وت 

ناج ناهج  ناوج  رکیپ  رد 

تلدع تموکح  رد  هک  زاب آ 

نافیعض دنوش  اورنامرف 

رس دشک  هریت  ياهبلق  زا 
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نازورف غورف  رپ  دیشروخ 

يروش توارط و  ات  هک  زاب آ 

يراحص تشد و  هب  يروآ  زاب 

زیر ون  نّدمت  هدولاش 

نآرق هیآ  هیآ ، هیآ ، اب 
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یجوم فک  رب  هتسشن  ملاع 

نافوط تسا ز  هتسکش  یتشک 

بوشآ رپ  ناهج  نیا  هک  زاب آ 

ناماس وت  ياهتسد  هب  دبای 

یثدحم داوج 

ص:423
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يروضح ياه  هوکش  لد 

لیاه جوم  نیزا  يزور 

دنیشن لحاس  هب  یتشک 

دیآ يرای  یپ  مرای 

دنیشن لد  رب  رد  لد 

يراظتنا مشچ  ماش  رد 

يراحص زا  دمد  یحبص 

نونجم يادوس  هب  يراب 

دنیشن لمحم  هب  یلیل 

دیآ زاب  لد  هب  مربص 

دیآ زاسمد  رای  ناک 

دیآ زان  تیآ  نآ 

دنیشن لزنم  هب  نم  اب 

مغ زا  غراف  یتولخ  رد 

مه اب  تسود  مشاب و  نم 

ییابرلد یقاتشم و 

دنیشن لباقم  مه ، اب 

دیامن وربا  وچ  ربلد 

دیامن ور  لد  هب  مشیع 

دیآ رد  سلجم  هب  برطم 
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دنیشن لفحم  هب  یقاس 

لاخ طخ و  ور  یمشاه  ناز 

رارکت هب  مریگ  هسوبلگ 

دنیبب شریس  هدید  ات 

دنیشن لد  شتآ  ات 

ص:454
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يرود دعب  زا  شاب  شوخ 

يروضح ياه  هوکش  لد 

قشع زا  هک  نآ  لد  زا  ياو 

دنیشن لفاغ  هظحل  کی 

ناج نتفر  تنتفر  يا 

ناّکس ریگ  فک  هب  زاب آ 

نافوط هریت  نیرد  یتشک 

دنیشن لگ  رد  هک  مسرت 

ددرگ زاب  لد  هک  زاب آ 

ددرگ زاغآ  شمارآ 

مارالد يا  تمدقم  زو 

دنیشن لیاه  جوم  نیا 

يراوزبس دیمح 

ص:455
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راظتنا هلعش 

تخیر یم  بامیس  نیمز ، يور  رب  باتهم 

تخیر یم  بآ  رد  نوگ  هرقن  درگ  خرچ  زو 

تسم یقشاع  ناسب  رگ  شزاون  داب 

تخیر یم  بات  چیپ و  لخن ، ياه  فلز  رد 

يریش گنر  اب  کمک  مک  یتیگ  شاقن 

دز یم  گنر  ار  رحس  شقن  نامسآ  رد 

زیخ بش  غرم  ربکا  هَّللا  همغن  اب 

دز یم  گنز  وجادخ ، نادرم  شوگ  رد 

قوش شتآ  رد  لد  ماگنه  نآ  رد  سجرن 

تشگ رگداد  یح  فاطلا  زا  تسمرس 

قشع زا  زیربل  يرکسع  ماما  ناج 

تشگ رو  هلعش  قح  تجح  راظتنا  رد 

لیربج دایرف  نیرب  شرع  زا  تساخرب 

دوعوم دولوم  هظحل  نآ  دش  کیدزن 

شدوجو رون  زا  دش  نشور  ناهج  مشچ 

دوشگب رهچ  تمارک  ربا  زا  دیشروخ 

یعراز اضر  دمحا 

ص:456
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ون راعشا 

میا هداتسیا  قشع  كاچ  هنیس 

ار لد 

اه هتشگمگ  مامت  اب 

ار شوغآ  و 

شغیرد یب  ياه  تعسو  اب 

وت يارب 

میا هدرک  ناهنپ 

وت يارب 

يزور نآ  و 

میناد یم  هک 

تندمآ

دوب دهاوخ  نایاپ  یب 

كاچ هنیس 

قشع كاچ  هنیس 

میا هداتسیا 

میا هداتسیا 

هحلسا ات 

دوش قیتع  يا  هژاو 

وحم
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اه هزوم  رابغ  رد 

ص:457
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میا هداتسیا 

ار قشعات 

یتحار هب 

دسرن

ناسنا رابت  و 

ددرگن ضرقنم 

یلد اب 

یلد اب 

هشوخ يراشرس  هب 

یشوغآ و 

قشع ياه  هشوخ  اب 

ارام

تفکش یهاوخ 

يزاغآ رد 

تسادخ شنایاپ  هک 

میا هداتسیا 

قشع ات 

دیایب

ناهج و 

هّرذ ناشکهک و  رد 
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دیآ رد  صقر  هب 

يدعاس میظعلا  دبع 

ص:458
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روهظ ياه  هلاه 

يا هداتسیا  ناهج  ياوتسا  رب 

قشع زا  رتابیز 

ایرد هب  شخب  هبیتک  ینامشچ  اب 

ار باتفآ  هک 

نرق یبطق  بلق  هب 

درب یم  رازمدنگ  باوخ  قامعا  و 

نامیا هلق  زا 

نامیا هلق  زا 

نان هنماد  و 

اجنیا ات 

یناملظ رادم  نیا 

کشخ تعسو  نیا 

ار يروبص  خالگنس  دنچ 

!؟ يا هتسیرگ  نوچ 

تسا هلصاف  لصف  دنچ 

ناسنا یماذج  حور  دنویپ  ات 

هدیپس قیاقش  اب 

روهظ هلاه  رد 

ص:459
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نینزان

! نینزان

نامک نیگنر  ار  تمدقم 

تسا یلاش 

نیمز ياه  هناش  رب 

يدعاس میظعلا  دبع 
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روهظ

، دیئاشگب مشچ 

، راکیپ هصرع  ناگدازآ  همه  يا 

دیآ یم  تسود 

تسا دابرد  هک  ار  يدیپس  ناشفا  لای  نآ  دیرگنب 

دیآ یم  تسوا  راوه  ار 

تسا رود  سب  هک  ییاهنامز  زا 

دراد اپ  ریز  ار  اه  هشیدنا  هصرع 

باتهم لگ  نوچ ، دوارت  یم  شدای  رطع 

، یتسه رواب  ياضف  رد 

رتسکاخ ریز  شتآ  وچمه 

دراد اج  هدرزآ  لد  راوآ  ریز 

ار شیادص  نوزوم  گنهآ  دیونشب 

دیآ یم  تسوا  نیا 

دیادز یم  شنابرهم  ياهتسد 

، ار تنحم  درگ 

 … نات اهنیتسوپ  اهنیبج ، زا 

تبحم ناراس  همشچ  زا  دشک  یم 

 … ینارابیوج
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 … ار ناتاه  هشیب  نات ، اهتشد 

راکیپ هصرع  ناگدازآ  دیرگنب 

دیآ یم  تسوا  نیا 

یفجن یلع  دیس 

ص:462

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 552 

http://www.ghaemiyeh.com


اه هعمج  نیمه  زا  یکی 

امرس زا  دزرل  یم  خی 

ادرف ناشفشتآ  يا 

میا هدرک  ماحدزا  تیاپ  رد 

میهد یم  رپ  ار  نامیاه  رعش  و 

دزو یم  هک  یشوماخ  داب  رد 

دسرب تا  هّلق  هب  یبیرغ  تیب  دیاش 

تسا هدش  مگ  هک  يا  هّلق 

نیمز هآ  رد 

! ادص زا  رپ  توکس  يا 

تنایغط

کیدزن هچ  رود ، هچ 

اهزور نیمه  زا  یکی 

 … اه هعمج  نیمه  زا  یکی 

يرس راکش  اضر  دیمح 

ص:463
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نیمز ینامسآ  دیما 

دناوخ هتخس  یمالک  اب  دیاب  ار  وت 

هناقشاع هچ  رگا 

نیمز ینامسآ  دیما  يا 

ییوا لسن  زا  وت 

دُرم مرش  زا  گرم  هک 

دََرب رد  هب  شقرف  فاکش  زا  ناج  ات 

ییوا هلالس  زا 

دزرل یم  رگا  نیمز  هک 

تسا هظحل  نآ  تلجخ  زا 

دید شیوخ  رب  ار  وا  نداتفا  هک 

دنام اج  رب  و 

دشاب هناقشاع  هچ  رگا 

دناوخ هتخس  یمالک  اب  دیاب  ار  وت 

عطقم یب  یلزغگنس  اب 

نایاپ یب  تدوخ  لثم 

يرس راکش  اضر  دیمح 
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هدیپس زاوشیپ  هب 

میا هتخود  مشچ 

يا هدیپس  زاوشیپ  هب 

دمد یم  برغم  زا  دیشروخ  هک 

نامسآ یبآ  هک  یهاگ  نآ 

دیارگ یم  یخرس  هب 

نیمز رساترس  رد  یگناب  و 

دسر یم  شوگ  هب 

دهد یم  دیون  هک 

هک ار  يدوعوم  روهظ 

اهنرق اهنرق و 

هتسکش ياهناوختسا  كانمن و  نامشچ  اب 

میدیشک یم  ار  شراظتنا 

هوک نوچ  هتشارفا  رب  تماق 

راوتسا هوتسن و 

هبعک راوید  رب  هیکت 

دیوگ یم  هداتسیا و 

 … « مکل ریخ  هَّللا  هیقب  »

ص:465
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طسق هب  دنک  یم  مایق  هنوگنیا  مئاق 

دنکفا یم  شتآ  و 

متس نمرخرب 

دتسیا یم  نامز  هک  یتعاس  رد 

ساره زا  ناراکهایس  و 

ار ندیدنخ  دنرب  یم  دای  زا 

نازیم باتک و  زور  زور ، نآ 

تسا نامولظم  یهاوخداد  زور  زور ، نآ 

دوش یم  هدوشگ  ون  زا  زور ، نآ 

تلادع هفیحص 

دیآ یم  هک  نآ  تسوا  و 

دراپسب نیمز  ناثراو  هب  ار  قحات 

تساهیگریت نایاپ  هک  يرجف  رد 

دنز گنچ  هک  هاگ  نآ 

بارطضا نالاّجد  ياهلد  رب 

میا هتخود  مشچ 

دوعوم هظحل  زاوشیپ  هب 

سّدقم عولط  يا  هآ ،

ییاهر قداص  حبص  يا 

 … نک روهظ  قشع  هرامه  تّجح  يا 
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یهاشفرش نارماک 

ص:466
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دوعوم دالیم 

: دوعوم

رضاح هشیمه  بیاغ  يا 

تنیرولب نابرهم و  ياهتسد  رد 

، دیشروخ

دراد ياج  هنادواج 

ّتبحم نازخ  یب  ياهلگ 

ایند کچوک  ياهغاب  رد 

دش دهاوخ  هتفکش  يزور 

زور نآ 

هک وزرآ 

رود ياهنرق  زا 

باجح يارو  زا  و ،

راهب يوس  هب  يا  هرجنپ 

، دش دهاوخ  هدوشگ 

ییآ یم  وت … 

ار تفوطع  مرگ  رطع  ات 

ایند یلاخ  ياه  هچوک  رد 

يزاس يراج 

ص:467
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ایند و … 

دوخ تراقح  زا 

دنیشنب هبدن  هب  نیگامرش ،

؛ دوعوم

زور نآ 

درک یهاوخ  انعم  هرابود  ار  قشع 

ار لدع »  » و

هتسب اه  مشچ  اب 

نامولظم ياه  هرفس  رد 

.داد یهاوخ  ياج 

هآ نم … 

مگنتلد ایند ، تراقح  زا  نم ،

مناد یم 

زور نآ 

تشاد دهاوخ  یتعسو  هچ ، ایند 

هفطاع و … 

ار يا  هرتسگ  مجح و  هچ 

درک دهاوخ  انعم 

ییآ یم 

ییآ یم 
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نامولظم یلاخ  ياه  هرفس  و 

قشع هفطاع و  رون و  نان  اب 

ص:468
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راهب ردق  هب  یتعسو  رد 

انغتسا توارط  زا  راشرس 

تخاس یهاوخ 

! دوعوم

تسا یهاگرید 

ار ملاع  ياه  هراتس  کت  کت 

مرامش یم  هتسب ، ياه  مشچ  اب 

تسیا هراتس  اجنآ ،

ملاع مامت  هزادنا 

ار دیشروخ  هک 

داد دهاوخ  هرابود  یتواخس 

.و

ار رون  ياهلگ  ار …  رون 

درک دهاوخ  میسقت  يواست ، هب 

! دوعوم

ار قشع  روضح  ایآ 

مینیشنب اشامت  هب 

؟ ار راظتنا  ای … 

ار دوخ  یمخز  ياهتسد  نم 

وت تفوطع  مزمز  اب 
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تسُش مهاوخ 

.مراد هار  هب  یمشچ 

ص:469
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..نامسآ رب  یمشچ ،

ییآ یم 

ییآ یم 

ار ناهج  و … 

درک یهاوخ  زبس 

يراگتسر يدهم 

ص:470
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كاخ رخافت 

شنیرفآ ياقب  تمان ،

تلادع ناتسآ  سیدنت 

تعاجش زا  یلیامش 

تماهش زا  يدامن 

ایرد یبآ  قمعت  تمان 

كاخ رخافت 

ناراب کّلمت 

خیرات صّحفت  تمان ،

دوعوم یّلجت 

يا هسامح  ناس ، نیدب  و 

اربک تمایق  زا 

توربج لالج و  زا 

ءامظع رشحم  زا 

ضیضح رد  هک  ینامه  جوا  رد 

یتّیمدآ لیزج  موهفم 

قارشا علاط  هوک 

یتمارک لالز  طش  رد 

سیلبا مصخ  یئادخ و  مشخ 

ص:471
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ار هنامز  تشلپ  نان  ود 

یتوادع

یتماما هنادواج  دیشروخ  يربص و  تمرح  عولط 

یتقلخ يانعمو  نم  دارمو  نم  ریپ 

نک روهظ 

ارم راظتنا  مخز  هک 

یتعافش تسد  وت  اهنت 

بوکرز رایدنفسا 

ص:472
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زاجعا

مناوخب دیاب  ار  وت 

ار وت 

تسا شتآ  باهتلا  رد  هک  یلگنج  زا 

بش لاّیس  یهایس  تعسو  زا 

زور رجعم  زا 

مناوخب دیاب  ار  وت 

مفقاو تناتسد  تکرح  زاجعا  هب  نم 

منامیا و 

تقلخ لیکش  هناسفا  هب 

يدنوادخ راثیا  و 

تسوت رد 

يا هدید  ار  مزجع  وت 

یناد یم  و 

ما هدوب  شتآ  رد  هرامه  هک 

نتخوس رارقیب  هرامه 

تسوت مالک  زاجعا  زا  نخس 

ار بش  قالخ  تشحو  هک 

دبوک یم  حبص  نامد  هدیپس  هب 
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مناوخب دیاب  ار  وت 

دنلب يادص  اب  ار …  وت 

منامب و 

دوعوم يا  هظحل  راظتنا  رد 

بوکرز رایدنفسا 
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دوعوم هظحل 

تمشچ يوسارف  زا  راهب 

هفوکش و 

تدنخبل شزاون  زا 

.دوارت یم 

يا هلیبق  مادک  زا  وت 

تلامج راونا  فرگش  شراب  هک 

نامز هنییآ  رب 

ار ناراهب 

.درآ نم  دای  هب 

ار تروهظ  هظحل  دیما 

رادم غیرد  نم  زا 

ار متراقح  ياهلاس  درد  ات 

.منک شومارف 

بوکرز رایدنفسا 
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باتفآ يوجتسج  رد 

دسانش یم  ار  باتفآ  مخز 

ددرگ یم 

ددرگ یم 

دنک یم  ادیپ  ار  باتفآ  و 

مسانش یم  ار  باتفآ  نم 

ار يردبرد  ياه  مخز  و 

تساهلاس هک 

ددرگ یم  باتفآ  يوجتسج  رد 

نم یبیرغ  لثم 

نم لثم 

مرذگ یم  هک  یتقو 

هلبآ ياپ 

هتسخ

شوماخ هریت  ياه  هچوک  زا 

رهش و 

دزوس یم  باتفآ  هنیآ و  راظتنا  رد 

یبارت نیّدلا  ءایض 
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نیمز ییاهنت 

! رون هنییآ و  لگ و  رابت  زا  يا 

یتداعس گرزب  هلیبق  ثراو  وت 

قارشا هراتس  نیرت  یقرش 

دنلب نابدرن  هلپ  نیرخآ  وت 

یتلادع

اه هناخدور  منرت  رد  وت  دای 

تساه همشچ  كاپ  همزمز  رد  وت  مان 

ار وت  دنلب  جورع  رجاهم  ناگدنرپ 

دنا هدربن  دای  زا 

و

؛ اه هلچلچ  تسا  يرید 

« راظتنا  » هب ار  تندمآ  هرابود 

دنا هتسشن 

قشع ناتسوب  راهب  هشیمه  لگ  اهنت 

، وت زبس  روضح 

نیمز ییاهنت  جنر  نایاپ 

، تضیف رپ  روهظ » »

« نیفعضتسم  » ییاهر هدژم 

تسا
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يوسوم نیدلا  ماظن  دیس 
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دیآ رب  راوس  یک  ات 

بسا راهچ 

رهش هزاورد ي  راهچ  رب 

هدرک نیز 

رظتنم

تسا هداتسیا 

رظتنم دیپس  نابسا 

وت هک  یهاگ 

هاگ هیکت  یب 

اشامت هب  يا  هداتسیا 

مناوخب زامن  نم  ات 

هتسب ياه  تسد  اب 

هتسکش ياپ 

ما هداجس  و 

یناشیپ يراج  نوخ  زا 

دوش نیگنر 

لثم

دیآ یم  باتفآ  هک  یتقو 

رهش يالاب 
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رهش و 

یمخز رهش 

.اشامت هب  دتسیا  یم 

بسا راهچ 

رهش هزاورد  راهچ  رب 

هدرک نیز 

رظتنم

تسا هداتسیا 

رظتنم دیفس  نابسا 

ما هتسب  لیخد  نم  و 

سّدقم حیرض  نیا  رب 

راوس یک  ات 

دیآ رب  هار  درگ  زا 

هتخآ غیت  اب 

یبارت نیّدلا  ءایض 

ص:479

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 573 

http://www.ghaemiyeh.com


ما هدیکشخ  تراظتنا  رب 

! ییآ یم 

یگدنز کشخ  ریوک  رد 

ینایور یم  هلال 

! ییآ یم 

نم یمامت  يا  وت ،

ما هدیکشخ  تراظتنا  رب  و 

 … یناراب یم  هرطق 

تساهتدم نم  و 

ما هتسشن  تندمآ  رواب  هب 

یشاپ یم  ییاهر  اهقیاقش …  هاگن  هب  میسن  زا  رت  فیطل  وت  و 

 … نم ياقآ  يا  و 

مدنبب لیخد  دیما  هداج  هب  تلاصو  ياّنمت  رد  یک  ات  وگب 

منالوبقب ار  تندمآ  اهغالک  هب  و 

تسینامز رید 

تسا هزات  هشیمه  هک  تسا  ینهک  ثیدح  تندمآ  هک 

اه هروشلد  اهرواب و  شکاشک  رد  نم 

مرظتنم تندمآ  هب 

میرم د
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دیآ یم  وا 

تسین یتصرف 

دیاش

بشما

زورما دیاش 

هظحل نیا  ای  و 

وت نم و  غارس  هب  دیایب  وا 

میوش هدامآ  دیاب 

مینز بآ  ار  هچوک 

میبورب هنییآ  خر  زا  رابغ  و 

دیآ یم  وا  هک 

یناما لداع 
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 … راظتنا ین 

، دوخ راظتنا  ین  اب  مزاون  یم 

، ار ما  ییاتسور  لد  يوزرآ 

، ما ییاهنت  هشیمه  هبلک  رد 

 … رظتنم مشچ  ود  اب 

راظتنا هتفرگ  ضغب  اب  مناوخ  یم  و 

( جع  ) يدهم ای  هک 

منیب یم  تا  هناش  يور  ار  هام 

، ار دیشروخ  و 

، ار هراتس  و 

، یکاپ رد 

لالز ینابرهم  رد 

، وت هاگن 

اجنیا

اهنت

اجنیا

رظتنم

تنارظتنم وچ 

رابکشا یناگدیداب 
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زاین نامسآ  هب  مشچ  میاتسور ، ياهرپچ  رب  هیکت 

ما هتسشن  وت  راظتنا  هب 

منیمزرس ياهادرف  هب  و 

: مشیدنا یم 

زبس شیاه  هشوخ  هک 

بآ رپ  شیاه  همشچ  هک 

، راب رپ  شلوصحم  هک 

، نم

 … مشیدنا یم  وت  عولط  نآ  هب 

، هک یعولط  هب 

تسا یبآ  نامیادرف 

زبسرس نامیادرف 

تسوت ناتسد  ینابرهم  ياه  هشوخ 

تسام ییاتسور  لد  هرفس  كّربت  هک 

تمان و 

تسام ییاهنت  ياهبش  شخب  دیما 

هداز یلق  دّمحم 

ص:483

رظن زا  بیاغ  www.Ghaemiyeh.comرای  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 586زکرم  هحفص 577 

http://www.ghaemiyeh.com


ییآ یم  یک 

تندماین اب 

، دیرابن هک  ناراب 

 … چیه

! تشذگن نامنامسآ  زا  مه  یکربا 

؟ مناد یمن  ییآ ، یم  یک 

: مناد یم 

دزرل یم  وت  هاگن  یب  راهب  نامشچ 

تسا کیرات  وت  نامشچ  یب  اه ، هرجنپ  هاگن 

یلاوق لزغ و  یب  تس  يرید  هاقناخ ، و 

دنک یم  هلان 

: میوگ یم  ار  ام  هاقناخ 

 … غولش ياه  نابایخ  نیمه 

« روصنم  » لذاب ریم  یلع  دیس 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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